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Verkeerschoas op wegen rond Noordzeekanaal

Storing treft Velsertunnel
Een defect in de hoofdvoedingskabel, falende noodaggregaten en haperende software hebben vrijdag en zaterdag geleid tot een verkeersinfarct rond de velsertunnel.
De wegverbinding onder het
Noordzeekanaal was meer
dan 32 uur afgesloten.
De Velsertunnel kreeg vorige week vrijdagochtend te maken met een grote stroomstoring.
Daardoor vielen de veiligheidssystemen uit en werkten de pompen niet die het overvloedige regenwater uit de tunnel moesten
afvoeren. Halverwege de middag
ging de tunnel weer open, maar
vrijdagavond om 20.00 uur gingen
de slagbomen weer naar beneden
om de oorzaak van de stroomstoring te achterhalen. Het duurde
tot zaterdagochtend voordat onderhoudsmonteurs een defect
constateerden in de hoofdvoedingskabel van de energievoorziening. Dat defect moest eerst
worden verholpen voordat de
tunnelmonteurs verder konden
met het uitvoeren van de noodzakelijke testen. Die werden uiteindelijk pas zaterdagnacht uitgevoerd, met positief resultaat. De
Velsertunnel ging zondagochtend
om 08.00 uur weer open voor het
verkeer.
Rijkswaterstaat wijt de storing
aan niet functionerende software, die gevoelig is voor storingen. ,,We blijven de werking van
de software in de Velsertunnel
monitoren. Mochten de vele ups
en downs in de de energietoevoer onderdelen hebben aange-
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tast, dan zullen deze worden vervangen’’, aldus Rijkswaterstaat in
een persbericht. Tunnelbeheerder
Ron van den Ende zei zaterdag
tegen de NOS dat de problemen
los staan van de slechte technische staat van de Velsertunnel,
waarover onlangs veel commotie
ontstond. In 2016 gaat de tunnel
negen maanden dicht voor groot
onderhoud.
In totaal heeft het verkeer meer
dan 32 uur last gehad van de afsluiting van de 57 jaar oude tunnel. Omrijden via de A9 (Rottepolderplein/Wijkertunnel) bleek
een goed alternatief, maar bestuurders die dit niet wisten kwamen in lange files terecht voor het
Pontplein in Velsen-Zuid en de
sluizen in IJmuiden. Op de pont
kregen bussen van Connexxion
voorrang, wat resulteerde in langere wachttijden voor automobilisten. Dit leidde weer tot irritatie
en kleine schermutselingen. Pas

in de loop van zaterdagmiddag
werd een tweede pont ingezet,
waardoor elke tien minuten een
afvaart was. De situatie werd kritiek toen op het Sluizencomplex
en in de Wijkertunnel kleine ongevallen gebeurden. Tot opluchting van de wegbeheerders was
het oponthoud van korte duur.
Automobilisten deden op sociale media verslag van de situatie.
Reinout Brink: ,,Ik moest vanuit
IJmuiden even een cadeautje ophalen in Beverwijk en ben 3,5 uur
onderweg geweest. De route over
de sluizen kostte mij anderhalf
uur, toen 10 minuten Breestraat
en daarna via de Wijkertunnel terug. Daar was ik ook niet de enige in, met als gevolg file op de A9
voor het Rottepolderplein. Aan de
andere kant stond ook file, dus
ben ik via het Spaarne gereden,
maar dat stond ook vast. Volgende keer bestel ik alles wel via internet!’’ (foto: Friso Huizinga)
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Halkade 62, IJmuiden-Haven
Tel. 0255-519713. Geopend:
ma t/m za tot 17.30 uur.
Di en zo gesloten.
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SCHEIDINGSBEMIDDELING
IJMOND
velsen - Het was de afgelopen
dagen allesbehalve zomers. Augustus was nog nooit zo nat en
de zon schijnt nauwelijks. Op
sommige momenten komt de regen met bakken uit de lucht. Zo
ook vorige week vrijdag, toen
in korte tijd bijna 40 millimeter
neerslag viel. In IJmuiden leidde dat tot ondergelopen wegen
en viaducten. De omgeving van
de Maasstraat en Lekstraat veranderden in watermassa’s. Wat
voor de een overlast betekende, werd door de ander aangegrepen voor waterpret. (foto: Ko
van leeuwen)

Betaalbaar en deskundig
1ste gesprek
vrijblijvend en gratis
Kerklaan 11, Heemskerk
Tel. 0251-203230

zie onze advertentie

e-mail: info@scheidingsbemiddelingijmond.nl
www.scheidingsbemiddelingijmond.nl
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VanDerMeer restaurant

Topkwaliteit voor
een vriendelijke prijs
IJmuiden - Op woensdag 3
september opent topchef Stefan van der Meer aan de Wijk
aan Zeeërweg 31 zijn nieuwe
restaurant VanDerMeer. Vanuit
deze locatie, waar tot voor kort
OXI Restobar was gevestigd,
verzorgt hij ook partycatering
en zijn chef-aan-huis-service.
Van der Meer deed door de jaren
heen een schat aan ervaring op
in de horeca, catering en evenementenwereld. Hij kookte op het
hoogste niveau in hotels en restaurants en aan boord van cruiseschepen. In die periode won de
Driehuizenaar diverse prijzen in
binnen- en buitenland, waaronder
de Zilveren Koksmuts: de hoogste Nederlandse culinaire onderscheiding. Vervolgens bekleedde
hij diverse management- en directiefuncties bij grote partycateraars, theaters, sport- en evenementenlocaties en adviseerde bij
het Ministerie van Defensie, waaronder ‘Militaire Ceremoniële Zaken’ voor het Koningshuis.
Alle opgedane kennis en ervaring
brengt Van der Meer nu in praktijk aan de Wijk aan Zeeërweg.
Daar gaat hij terug naar de basis:
het fornuis. Koken voor zijn gasten, met passie en de beste producten. In zijn nieuwe restaurant,
maar ook bij particulieren aan
huis en bij bedrijven. Hij wil dat elke gast tevreden het servet neerlegt. ,,Dat kan alleen als je topkwaliteit levert”, zegt hij. Met zijn
achtergrond en ervaring weet Van
der Meer hoe je prijs en kwaliteit optimaal in evenwicht brengt.
,,Zelf het menu samenstellen, zelf
koken, de gasten zien genieten
van wat je voor ze bereid hebt.
En zelf bijsturen als het beter kan.
Dat kleinschalige voelt als een
warm bad.’’

,,We voeren een creatieve, moderne kaart”, aldus Van der Meer. ,,We
bereiden alleen de beste, natuurlijke en zoveel mogelijk regionale producten op een zeer scherp
prijsniveau. Denk daarbij aan een
hoofdgerecht onder de twintig euro. Dat maakt het ook aantrekkelijk voor gezinnen om te komen
eten.’’
Van der Meer komt ook aan huis.
Alle onderdelen van het diner
worden dan ter plaatse bereid,
desgewenst volledig toegespitst
op persoonlijke smaak en wensen,
omgeven met toegewijde passie.
,,Alle cateringdiensten worden inclusief kok en bediening geleverd,
maar we nodigen uw gasten ook
van harte uit om mee te koken.’’
Uiteraard verzorgt Van der Meer
ook een breed pakket partycatering: thuis, bij bedrijven of op locatie. Of het nou gaat om een
mooie lunch, diner, buffet, walking diner of borrelhapjes: VanDerMeer staat garant voor een
unieke culinaire ervaring van 6 tot
600 personen.
Meer weten of alvast reserveren?
Bel 06-42457227. of 0255-757555

Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast.
Soms naar aanleiding van de
actualiteit of een evenement,
soms gewoon vanwege de
mooie taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft.
De Julianakade kreeg in 1912 officieel haar naam. Zij is genoemd
naar de in 1909 geboren Juliana, die van 1948 tot in 1980 koningin was van ons land. De Julianakade is aangelegd door de
’Binnenlandsche’, voluit N.V. Binnenlandsche Exploitatie Maatschappij van onroerende Goederen uit Haarlem.
De Binnenlandsche ontwikkelde
in 1907 een nieuw stratenplan
voor het toen nog onontgonnen
duingebied tussen IJmuiden (het
tegenwoordige Oud-IJmuiden)
en Velseroord (IJmuiden-Oost).
Dit plan heette ‘Nieuw IJmuiden’
maar werd door de IJmuidenaren al snel ‘IJmuiden over de

brug’ genoemd. De hier bedoelde brug was in 1907 gebouwd
als onderdeel van het plan en lag
tussen Oud-IJmuiden en Nieuw
IJmuiden.
In 1930 werd de brug vervangen
door de huidige betonnen brug
en kreeg in 1931 de naam Julianabrug. De Julianakade vormde
de noordelijke begrenzing van
het plan. Tijdens de tweede wereldoorlog kreeg de Julianakade
de naam ‘Zuiderkade’ op last van
de toenmalige NSB-burgemeester van Velsen. Dat werd na de
bevrijding weer snel teruggedraaid.
De huizen op de foto zijn in de
periode 1912-1916 gebouwd en
lijken in de laatste eeuw weinig
veranderd, op wat dakkapelletjes
na. Vanaf de Wilhelminakade gezien bieden de geveltjes aan de
Julianakade een typisch IJmuidens en haast sprookjesachtig
beeld, vooral als de ondergaande zomerzon nog een beetje in
het noorden staat.

Abelia neemt afscheid
van de zomer

Windmolenpark IJmond
Velsen – Raadslid Beryl Dreijer van Forza! IJmond heeft vragen gesteld over nieuwe windmolens in Velsen. Tijdens een wijkplatformvergadering in VelsenNoord was er bezoek van een dame van Eneco, die samen met de
heer Spiering sprak over Windmolenpark IJmond. Er zou sprake zijn
van de komst van zes windmolens
van 125 meter hoog (inclusief wieken) in Velsen. Daarvoor zou Velsen-Noord compensatie krijgen
voor de leefbaarheid in het dorp.
Maar Velsen zou toch buiten de
scope van de provincie vallen wat
betreft de bouw van nieuwe windturbines? De provincie NoordHolland heeft van de overheid een
nieuwe opdracht gekregen, voor
105,5 megawatt extra windenergie op land. Daarom is gestart met
een Notitie Reikwijdte en Detailniveau Wind op Land en een Milieueffectrapportage. In principe gaat

Typisch IJ muiden

het om nieuwe windparken, maar
voor elke nieuwe turbine moeten
twee oudere (ergens in de provincie) worden ingeleverd. Tot 30 juli kon men bezwaar maken tegen
deze plannen. Maar vooralsnog
gaat het alleen om de vaststelling
van het zoekgebied. Ook in latere fasen is het nog mogelijk bezwaar te maken. Velsen heeft eerder al aangegeven ruimte te zien
voor grote windturbines langs de
Reyndersweg in Velsen-Noord en
langs het Noordzeekanaal. Maar
de provincie heeft de mogelijkheid
hiervoor uit het bestemmingsplan
Zeezicht geschrapt. Daarom heeft
Velsen hiertegen beroep aangetekend bij de Raad van State. Het
beroep diende op 26 augustus. De
provincie wilde destijds alleen een
windpark op land in de Wieringermeer starten. Maar dat was voor
de extra opgave voor windenergie
op land.

IJmuiden - U hoeft maar naar
buiten te kijken en u ziet het: de
zomer is voorbij! Tijd om ons te
richten op de najaarscollecties in
het kleurenpallet van de herfst.
Zoals elk jaar hebben wij na de
vakantieperiode onze winkel gerestyled. De bloemen, bessen en
takken van dit seizoen hebben
weinig nodig om daarbij te schitteren. Al enige tijd verwerken wij
in al onze boeketten bloemen
van het Fair Trade® en MPS
A+ kwaliteitslabel. Ook Rivièra Maison heeft in haar herfstcollectie weer originele accessoires om een warm en gezellig
thuis te maken, evenals de verfijnde najaarsgeuren van het Italiaanse Mille Fiori met branders
en/of sierflessen met stokjes.
Het Franse Compagnie de Provence is nieuw in ons assortiment. Dit merk komt uit Marseille en is bekend om zijn heerlijke zeep en handcrème in decoratieve navulbare flessen. Kortom, we zijn trots op deze nieuwe najaarscollectie. Kom kennismaken met deze bijzondere artikelen bij Abelia in de Kennemer-

laan en wissel de gratis Bloemen-/Cadeaubonnen ter waarde
van 15 euro in, die zich bevinden
in deze krant.
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De verteller
verhaalt terwijl
de molen maalt

Donderdag
28 augustus

Dubbele expositie van Let Zomerplaag en Gerda Weijerman
in ‘t Brederode Huys, Vereniging Santpoorts Belang, Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid. Bezichtigingstijden:
maandag- en dinsdagmiddag
van 13.30 tot 15.30 uur. Expositie is te zien tot 4 oktober.

Vrijdag
29 augustus

Tentoonstelling schilderijen
Joanna Paree in de Ruïne van
Brederode, Velserenderlaan 2
Santpoort-Zuid. Tot 28 september.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’ en ‘Vuurtorens Belicht’.
Velserbroekloop. Vertrek 19.30
uur vanaf het Polderhuis, Vestingplein Velserbroek.
SC Telstar-Almere City FC.
Aanvang 20.00 uur.
Concert Sela bij Baptistengemeente IJmuiden, Eemstraat.
Aanvang 20.00 uur.
Vleermuisexcursie op Landgoed Elswout. Zie ook www.npzuidkennemerland.nl.

Zaterdag
30 augustus

Havenfestival. Zie programma
elders in deze krant.
Zee- en Havenmuseum is gesloten in verband met het Havenfestival.
Zomerexpositie van de Haarlemse Gosia Bolwijn Wiese in de
Engelmunduskerk. Geopend van
13.00 tot 16.00 uur.
Verhalen in de Bosbeekschuur,
tegenover molen De Zandhaas in Santpoort-Noord. Tussen 14.00 en 16.00 uur begint elk
half uur een nieuw verhaal, soms
zelfs met muziek. Zie ook www.
molendezandhaas.

Zondag
31 augustus

Collecteweek KWF van start.
Collecte wordt gehouden tot 6
september
Kofferbakmarkt op het Velserduinplein IJmuiden. Van 08.00 tot
15.00 uur.
Rondrit Stoomtrein over Tata
Steel terrein. Vertrek 10.45 uur
vanaf station Velserbosch in Velsen-Noord.
Braderie op Kennemerboulevard. Van 11.00 tot 18.00 uur.

Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’ en ‘Vuurtorens Belicht’.
Zomerexpositie van de Haarlemse Gosia Bolwijn Wiese in de
Engelmunduskerk. Geopend van
13.00 tot 16.00 uur.
Open dag bij Manege Kennemergaarde in Santpoort-Zuid.
Aanvang 14.00 uur.
Wandeling met Denk High
Tea, Landgoed Duin & Kruidberg Santpoort-Noord. Ontvangst en start wandeling 14.00
uur, 15.30 uur Sunday High Tea.

Maandag
1 september

Ruilbeurs voor legpuzzels bij
wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260 IJmuiden. Van
10.00 tot 11.00 uur.
Themabijeenkomst over vitalisering winkelgebieden in het
Ondernemerscafé van de Rabobank IJmond in Velserbroek.
Aanvang 19.00 uur.
Postzegelavond in één van de
zalen van de Adelbertuskerk,
Sparrenstraat IJmuiden. Vanaf
circa 19.45 uur.

Dinsdag
2 september

Kledingbeurs in Het Kruispunt
in Velserbroek. Van 10.00 tot
12.00 uur.

Woensdag
3 september

Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’ en ‘Vuurtorens Belicht’.

Inbraak

Santpoort-Noord - De politie
heeft een onderzoek ingesteld
naar een inbraak in de nacht van
afgelopen zondag op maandag
omstreeks 3.15 uur op de Rijksweg. De bewoner werd wakker
van geluiden en zag een onbekende in zijn tuin. De dader ging
er vervolgens snel vandoor in
een grote witte bus, in de richting van de Hoofdstraat. Bij de
inbraak werd onder andere een
tuinset weggenomen. De getuige kon het volgende signalement
geven van de dader: man, ongeveer 1.80 m, normaal postuur en
zwart haar. De dader droeg een
donkerkleurig jack. Heeft u in de
nacht van zondag of maandag
iets gezien, belt u dan met de politie via tel. 0900-8844.

Santpoort-Noord - Op zaterdag 30 augustus organiseert
Stichting Vertelkunst Haarlem
en Omstreken voor de laatste
keer deze zomer een verhalensessie in de Bosbeekschuur
bij Molen de Zandhaas. Dit gebeurt onder de naam ‘De verteller verhaalt terwijl de molen maalt’. De verhalen starten
om 14.00. Tot 16.00 uur beginnen elk half uur nieuwe verhalen. Zoals elke zaterdag in deze maand augustus zullen twee
vertellers hun verhalen laten
horen aan jong en oud. Deze
laatste keer is de eer aan de
ervaren verhalenvertellers Desiree van Keulen en Catherina
Schimmelpenninck. Catharine
en Desirée zijn als verhalenvertellers echte ambassadrices van het aloude fenomeen
‘Grootmoeder vertelt, opdat het
Verhaal weer een belangrijke
plaats krijgt in de opvoeding,
de samenleving’. Dit verhalenexperiment is zo goed bevallen
dat de stichting en de molenaar nu al hebben afgesproken
om dit volgend jaar in de zomer
te herhalen. De toegang zaterdag is gratis. Een vrijwillige bijdrage in de hoed wordt zeer op
prijs gesteld.

Bunkerwandeling
IJmuiden - Een bunkerrondleiding van de Stichting WN2000
is een ontdekkingstocht langs
de bunkers van de kustbatterij Heerenduin en luchtdoelbatterij Olmen. Tijdens zo’n rondleiding vertelt een ervaren gids
van Stichting WN2000 u tal van
wetenswaardigheden over de
bouw, het verblijf en het gebruik
van de bunkers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarbij worden u onderweg foto’s en tekeningen getoond hoe de bunkers er ooit uit hebben gezien.
Natuurlijk krijgt u alle gelegenheid tot het stellen van vragen.
Het verhaal zal zoveel mogelijk
worden toegespitst op het aanwezige publiek, daarom zijn er
een aantal verschillende rondleidingen samengesteld. Rondleidingen zijn het hele jaar mogelijk, in de zomermaanden op
vaste data (zowel de woensdagavonden als in de weekenden). Voor meer informatie, data en tijden bezoekt u de website www.WN2000.nl of www.
BunkerMuseum.nl. Woensdagavondrondleidingen: zomerperiode, elke woensdag aanvang
19.00 uur. Zondagmiddagrondleidingen, museumrondleidingen en familierondleidingen: informatie en data via de website.
Reserveren is verplicht voor alle
rondleidingen. Zie www.bunkermuseum.nl.

Paardenplezier op
manege Kennemergaarde
Santpoort-Zuid - Vorige week
zondag was er weer volop bedrijvigheid op manege Kennemergaarde. ’s Ochtends werden er
lessen gegeven en ging er een
buitenrit naar het duin voor de
beginnende buitenrijders.
Heerlijk op een paard door het
duin rijden; soms is het net of je
op safari bent, herten, konikpaarden, Schotse hooglanders, roofvogels en natuurlijk konijntjes, je
kan het allemaal tegenkomen..
’s Middags konden de liefhebbers
kiezen voor een dressuurles van
anderhalf uur, waarbij er speciaal
aandacht werd besteed aan de
harmonie tussen ruiter en paard.
En de afgelopen week was alweer
de laatste ruiterweek van de zomervakantie.
De kinderen hebben een week
lang weer kunnen genieten van
hun favoriete pony of paard. Lekker gepoetst, gereden, spelletjes gedaan met en zonder pony en natuurlijk een wedstrijd ge-

reden. Zondag 31 augustus is er
een open dag op manege Kennemergaarde. Vanaf 14.00 uur is
iedereen welkom die geïnteresseerd is in de paardensport. Er
worden diverse demonstraties
gegeven en voor de liefhebber
is het mogelijk om zelf ook even
te paard te gaan. Spannend? Het
valt vast reuze mee. Voor de kinderen (en ook voor de volwassenen) is er een ritje op een paard/
pony door het park, er kan deelgenomen worden aan voltige
(gymnastiek te paard) er kan gekeken worden naar een springclinic en een dressuurclinic en bovendien is er via een loterij een
gratis paardrijles te winnen. En
er is meer. Iedereen is welkom;
als je al bij Kennemergaarde rijdt
kan je meedoen, maar ook als je
(nog) niet hier rijdt. Ga langs tussen 14.00 en 17.00 uur en laat je
verrassen door wat manege Kennemergaarde allemaal te bieden
heeft.

Verkeershinder door
werkzaamheden fly-over
Velserbroek - Werkzaamheden
aan de fly-over van Velserbroek
naar de Rijksweg in Velsen Zuid
verhinderen dat het verkeer gebruik kunnen maken van deze
overgang.
Dit omwille dat het (brom)fietsverkeer veilig een oversteek kunnen maken. Deze maken dan
ook gebruik van het vlak waar
normaal het autoverkeer over-

heen gaat.
De werkzaamheden bestaan uit
het opnieuw aanbrengen van
een asfalt laag op het (brom)
fietsgedeelte en het vernieuwen
van de trottoir.
Naar verluid zullen de werkzaamheden als het weer meezit
(geen regen) morgen afgerond
kunnen worden (foto: Reinder
Weidijk Fotografie)

Ouderennieuws
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IJmondtrekkers
starten nieuw seizoen

Ouderennieuws
Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Restaurant Op maandag en
woensdag kan men vanaf ca.
11.45 tot 13.15 uur terecht in restaurant. Men betaalt, afhankelijk
van de maaltijdkeuze 6,50 of 7,50
euro voor een driegangen diner.
Vooraf reserveren is niet nodig.
Open tafel. Dinsdag 9 september: kerriesoep, nasi compleet
en een sorbet met vruchten, ijs
en slagroom toe. Aanvang 17.30
uur. Kosten 6,50. Opgeven kan op
donderdag 4 september. Vrijdag
12 september: soep van de dag,
macaroni met Italiaanse gehaktsaus, bavaroise met slaroom toe.
Aanvang 12.30 uur. Kosten 6,50.
Reserveren maandag 8 september.
Verkoop damestruien en vestjes op woensdag 3 september.
Aanvang 10.00 uur. Verkoop duurt
tot circa 12.00 uur.
Optreden Klavierschippers op
zaterdag 6 september. Aanvang
14.30 uur. Toegang 4 euro, incl.
koffie of thee.
Expositie Aquacolors tot en met
5 oktober. De expositie is te zien
gedurende de openingstijden van
het wijkcentrum. Toegang gratis.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650.
Open tafel: woensdag 3 september: kippensoep, macaroni, dessert vla met fruit, koffie met een
koekje. Aanvang 12.00 uur. Kosten 6,50. Vrijdag 5 september: tomatensoep, stamppot andijvie
met een bal gehakt, vla en koffie
met een koekje als dessert. Aanvang 12.00 uur. Kosten 6,50.
Gebouw Waterstaete, Dokweg
27a IJmuiden.
Formulieren Brigade: moeite met het invullen van gemeentelijke formulieren? Hiervoor kan
men bellen of langskomen om
een afspraak te maken. Tel. 0888876900.

Aangehouden
in gestolen
bestelwagen
IJmuiden - Agenten hebben in
de nacht van maandag op dinsdag rond 2.10 uur op de Visserhavenstraat een bestelwagen
staande gehouden. Het voertuig bleek voorzien te zijn van
valse kentekenplaten en was
eind juli gestolen in Uitgeest.
Agenten hebben de bestuurder,
een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden. De bestelwagen is
in beslag genomen voor onderzoek.

Vakantieweek
OIG-IHD in Brabant

Velsen - Hotel Guldenberg in de
bosrijke omgeving van het Brabantse Helvoirt was de schitterende accommodatie voor de 58 gasten van Stichting OIG-IHD tijdens
de jaarlijkse vakantieweek.
De gasten, zoals deze bij OIG-IHD
worden genoemd, zijn over het algemeen nog goed ter been maar
soms afhankelijk van een rollator
of een rolstoel. Een derde van de
groep is afkomstig uit de tehuizen
in Velsen en de overige gasten wonen nog zelfstandig in de gemeente. Een ploeg van 21 medewerkers
stond letterlijk dag en nacht paraat
om het de gasten volledig naar de
zin te maken. Afgaand op de geluiden van de gasten is dat prima
gelukt!
Het programma was vol afwisseling.
Op zondag was er een mogelijkheid om naar een kerkdienst te
gaan. ’s Middags werd een optreden verzorgd door het koor de Krakende Noten. Dat bleek een groot
succes. Op maandag een bezoek
aan een dierentuin met een roofvogelshow en ‘s avond kienen,
waar vele gasten een prijs konden
afhalen. De volgende dag bezochten de heren het likeuren museum en de dames konden zich inschrijven voor allerlei behandelingen, waar gretig gebruik van werd
gemaakt. Na het diner werd door

Rinus Drost een muziekquiz afgenomen die gewonnen werd door
mevrouw Oudendijk. Woensdag
was de dag van de boottocht op
de Biesbosch. Omdat het zonnetje
scheen kon men op het bovendek
genieten van de omgeving.
‘s Avonds werd een modeshow
gepresenteerd door de ladyspeaker Gitta Weber. De modellen, met
een wat mannelijke uitstraling,
toonden de kledingstukken uit de
collectie van de verkoopruimte van
OIG-IHD. De toeschouwers raakten bijna in extase van het lachen.
Er was ook ruimte voor ontspanning en natuurlijk iedere dag heerlijk rustig koffiedrinken en bijpraten. De bonte avond werd opgeluisterd door een muzikaal duo en
enkele fraaie acts. De ceremoniemeester Bertus Spanjaard was zoals altijd de verbindende schakel
Tijdens het afscheidsdiner keek
iedereen terug op een geweldige
week die vooral tot stand kon komen door de vele stille krachten
op de achtergrond en dankzij de
organisatie van de evenementencommissie van OIG-IHD bestaande uit Ria Graafsma en Etjo Dik.
Binnenkort volgt de reünie met
een fotoboek en een film, waardoor de week opnieuw in het kort
beleefd kan worden. De voorbereiding voor de vakantieweek 2015 is
alweer gestart.

Al lange tijd ben ik van plan geweest uw aandacht te vragen
voor de verkeerssituatie op de
Velser Traverse. Case: De Velsertraverse die over de A22 gaat
vanuit Beverwijk (boulevard
richting Velsen/Wijk aan zee).
Bij de stoplichten bestaat de
weg uit drie rijstroken. Echter,
bij de middelste rijstrook kan
het stoplicht veranderd worden
van ‘rechtdoor’ naar ‘linksaf’ (en
vice versa).
De momenten waarop dit gebeurt zijn willekeurig en de automobilist wordt (of zou moeten worden) gewaarschuwd met
elektronisch verstelbare borden,
geplaatst in het traject vóór de
stoplichten.
De praktijk: Helaas werken niet
alle borden hiervan en vergissen
automobilisten zich in de functie
van het stoplicht op deze baan.
Hoe vaak komt het voor dat een

stoplicht vandaag voor linksaf is
en morgen is hetzelfde stoplicht
voor rechtdoor?
De risico’s zijn het grootst wanneer het stoplicht ingesteld
staat op ‘linksaf’. In dat geval
namelijk gaat het stoplicht (vanaf A22 naar Beverwijk) ook op
groen. Indien een bestuurder
zich vergist is een aanrijding het
gevolg. Ook het invoegen naar
de juiste baan leidt, door beperkt zicht, niet tot verkeersveilige situaties.
De ‘vooraankondigingsborden’
staan bij BCC en verderop bij
een woonwarenhuis en de laatste direct na de bocht.
In de jaren dat ik dit traject gereden heb, heb ik al veel gerommel, blikschade en aanrijdingen
gezien.
Pim Schoonderwoerd, VelsenNoord

IJmuiden - Op 23 augustus is
het nieuwe seizoen bij Scoutinggroep de IJmondtrekkers
van start gegaan. Vanaf nu zijn
alle leden wekelijks weer welkom om avontuurlijke activiteiten te ondernemen waarmee
ze worden uitgedaagd zich
persoonlijk te ontwikkelen.
Tijdens de zomerstop hebben
de verschillende leeftijdsgroepen niet stilgezeten, ze zijn in
verschillende delen van Nederland en ook daarbuiten op zomerkamp geweest. Gedurende het komende seizoen worden door de vrijwillige leidinggevenden weer heel veel leuke
activiteiten georganiseerd voor
de verschillende leeftijdsgroepen. De activiteiten zijn heel divers. Van het organiseren van
een verkiezing van de stoerste scout tot het lopen van een
spannende natuurtocht. Maar
ook primitief wijze pizza’s bakken in een houtgestookte oven,
abseilen en weekendkampen
staan op het programma. De
explorers (jongens en meiden
van 15-18 jaar) zijn het seizoen
begonnen met een masterchef
kookwedstrijd. Zoals het echte scouts betaamd gebeurt dit
niet op een gasfornuis maar op
een houtvuurtje.
De maaltijden waren zeer smakelijk en verrassend! Kan jij wel

tegen een stootje? En spreken
de activiteiten die hierboven
staan opgenoemd je aan? Kom
dan eens kijken! Aanstaande
zaterdag 30 augustus kun je
tijdens het Havenfestival kennis maken bij de jeugdactiviteiten.
Vanaf 6 september zijn ze elke zaterdagmiddag weer in het
clubhuis aan de Heerenduinweg (achter de tennisbanen)
in IJmuiden te vinden. Zie ook
www.ijmondtrekkers.nl.

Band 3M2 verrast
jarige in IJmuiden Oost
IJmuiden - Uiterst verrast was
de jarige Freek Zandbergen toen
zondagmiddag in zijn achtertuin
een spontaan concert werd gegeven. De viermansformatie 3M2
wilde iets bijzonders maken van
een gewone verjaardag en zette in korte tijde de hele buurt in
IJmuiden Oost op stelten. 3M2 is
een goede toepasselijke naam
want veel ruimte hebben ze niet
nodig en daardoor erg flexibel.
De buren in omliggende tui-

nen deden vrolijk mee. Omdat
3M2 een hekel heeft aan de muziek die je doorgaans op de radio hoort is het altijd een feestje.
Gezellige ‘sleazy listening’ muziek, gaf sfeer op deze eindelijk
weer eens mooie zomerse dag.
Wilt u 3M2 ook eens beleven? Zij
spelen ook op het Havenfestival
IJmuiden op zaterdag 30 augustus bij Medost op de Trawlerkade tussen 14.00 en 18.00 uur.
www.3m2.nl.
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Roeivereniging wordt verplaatst

Vragen over
Witte Theater

Realisatie nieuwe
zeesluis stap dichterbij
Velsen - Gedeputeerde Staten
van de provincie Noord-Holland
stelt Provinciale Staten voor om
56 miljoen euro beschikbaar te
stellen voor de nieuwe zeesluis.
Daarnaast stelt het college aan
PS het Provinciaal Inpassingsplan Zeetoegang IJmond voor.
Door de nieuwe sluis verbetert
de bereikbaarheid van de havens in het Noordzeekanaalgebied voor grotere zeeschepen
waardoor de regio economisch
kan groeien. Het PIP maakt de
aanleg van de nieuwe sluis en
daaraan gerelateerde planologische ingrepen mogelijk, zoals de
aanpassing van de vaarweg en
de wijziging van de primaire waterkering. Er zijn 12 zienswijzen
ingediend waarvan één is overgenomen. Het betreft de roeivereniging die te dicht op de nieuwe sluis komt te zitten. De roeivereniging wordt in overleg verplaatst. Provinciale Staten gaat
22 september 2014 een besluit
over het Provinciale Inpassingsplan nemen.
De huidige Noordersluis dateert

uit 1929 en is technisch gezien
op termijn aan vervanging toe.
Om de schaalvergroting in de
scheepvaart nu al op te kunnen
vangen, is vanwege de internationale concurrentiepositie van
het gebied de vervanging van de
zeesluis naar voren gehaald. Met
de komst van een nieuwe grotere zeesluis groeit de sluiscapaciteit mee met de groei van het
scheepvaartverkeer.
Schepen
kunnen zodoende vlot en veilig
langs het Noordzeekanaal varen.
Door de nieuwe zeesluis wordt
aan de vraag van de markt voldaan. De zeesluis levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van de bedrijven in het
Noordzeekanaalgebied en het
Europese achterland.
In het project Zeetoegang
IJmond werkt het ministerie van
Infrastructuur en Milieu samen
met de gemeente Amsterdam,
het Havenbedrijf Amsterdam NV
en de provincie Noord-Holland.
De zeesluis is naar verwachting in 2019 beschikbaar voor de
scheepvaart.

Vernieuwingen in
Zee- en Havenmuseum

WinSys flink gegroeid
IJmuiden - ,,Mede dankzij het feit
dat wij ons hebben aangesloten
bij Amports, een collectieve promotie-organisatie voor de Amsterdamse havenregio, hebben wij
ons klantenbestand flink kunnen
uitbreiden’’ ,vertelt Martin Kooiman, directeur van WinSys aan de
Kromhoutstraat in IJmuiden.
,,Als logistiek knooppunt speelt de
regio, met de zeehavens van Amsterdam, Beverwijk, Zaanstad en
Velsen/IJmuiden, een belangrijke rol in de verwerking van internationale goederenstromen. Snelheid is het toverwoord in de Amsterdamse haven en ook bij de
hieraan gelieerde bedrijven. Snel
handelen, snel schakelen middels
kortlijnige en directe communicatie is hierbij van essentieel belang.
En door automatisering goed in te
zetten is groei te realiseren, zonder dat het personeelsbestand
moet worden uitgebreid’’ , licht
Martin toe.
Hij vervolgt: ,,En op het gebied van
die automatisering zijn wij nu bij
uitstek dé specialist die bedrijven
kan helpen en ondersteunen om
al die informatiestromen gecontroleerd te laten verlopen middels
cloudtechnologie. De cloud is een

gecontroleerde omgeving op het
internet waar bedrijven software
of gegevens beschikbaar kunnen stellen. Een belangrijk gegeven hierbij is wel het feit dat de
eindgebruiker zijn data ook deelt
via een cloud zodat ook met andere betrokken bedrijven en hun
klanten kan worden gecommuniceerd’’.
,,WinSys is al vanaf de oprichting
goed in systeembeheer, in het leveren van hardware en in het bieden van de noodzakelijke opslagcapaciteit. Maar de afgelopen jaren hebben wij ons veel meer toegelegd op een adviserende taak.
Voor een goed advies is voor ons
van belang wat bedrijven precies
doen, hoe hun logistieke processen verlopen. Vanuit een soort helicopterview kijken we hoe wij onze klanten het beste kunnen helpen en dat gaat veel verder dan
alleen maar hun computerbeheer.
Maar ook het kleinere werk schuwen we niet want we hebben onlangs bij Beachclub Zilt aan Zee in
IJmuiden een snelle internetverbinding aangelegd’’, besluit Martin Kooiman. Meer informatie is te
vinden op de websites: www.winsys.nl en www.amports.nl.

September Special
bij De Meerplaats
IJmuiden - In de loodsenzaal
van het museum is een expositie ingericht met nieuwe aanwinsten. Touch Screen voor A.I.S in
de Toren!
Bij de expositie ‘Nieuwe aanwinsten’ sieren prachtige schilderijen en gouaches van onder andere Fred Boom en C.A. de Vries
de lange wand in de loodsenzaal.
Op de foto het in de oorlog voor
Wijk aan Zee tot zinken gebrachte schip de Baloeran. Nog altijd geeft een boei de plaats aan
waar het wrak van het schip ligt.
Het museum is door een schenking in het bezit gekomen van
deze werken, met toestemming
van de schenker om deze na de
expositie te verkopen. Indien u
interesse heeft in een van deze
schilderijen kunt u dit melden bij
de receptie van het museum. De
expositie loopt tot aan het einde
van dit jaar.
Sinds augustus is in de Toren een

Touch Screen geplaatst waarop via het Automatic Identification System (A.I.S.) alle scheepvaartverkeer rond de havens van
IJmuiden te volgen is. Met een
enkele ‘tik’ op het scherm zijn alle gegevens, zoals afmetingen en
bestemming en vele foto’s van
de aanwezige schepen te tonen.
Tevens is het scherm in- en uitzoombaar waardoor in principe
het scheepvaartverkeer wereldwijd volgbaar is.
Op dit moment wordt gewerkt
aan de herinrichting van de historische zaal, waarbij het museum een beeld wil geven van het
IJmuiden rond 1900. Daartoe willen we graag in het bezit komen
van huisraad en dergelijke uit die
tijd. Mocht u ons daaraan kunt
helpen, als schenking of in bruikleen, verzoeken wij u contact op
te nemen met het museum: info@zeehavenmuseum.nl. Zie ook
www.zeehavenmuseum.nl.

IJmuiden - De dagen worden
korter en kouder, maar dat is
alle reden om de gezelligheid
op te zoeken. Bijvoorbeeld bij
Visrestaurant De Meerplaats
waar september heel goed begonnen wordt met een September Special tegen een prima prijs. De September Special
biedt een amuse en stokbrood
met room- en kruidenboter
bij het aperitief. Het hoofdgerecht bestaat uit malse Noordzeetong (twee stuks van circa
200 gram) met een uitgebreide garnituur van verse groenten, salade, gebakken aardappelen, huisgemaakte frites en
compote. De September Special kan ook als lunchgerecht
besteld worden, (niet op zaterdag), men ontvangt dan gratis een kopje koffie per persoon bij dit menu. Visrestaurant De Meerplaats heeft uiteraard nog veel meer lekkere gerechten. Men kan er dagelijks

terecht, op maandag tot en met
vrijdag vanaf 12.0 uur, op zaterdag vanaf 16.00 uur en op zondag vanaf 12.00 uur.
Visrestaurant De Meerplaats,
Trawlerkade 80, IJmuiden,
0255-510806, www.meerplaats.
nl.

IJmuiden
–
Raadsleden
Nathanaël Korf en Marianne
Vos van Velsen Lokaal hebben
het college vragen gesteld over
het dossier van het Witte Theater. Dat doen zij omdat zij een
sessie over de toekomst van
het Witte Theater willen aanvragen. Dat heeft alles te maken met het verdwijnen van de
subsidie voor het theater. Commerciële exploitatie van het
theater bleek echter erg moeilijk. Er zijn samen met een belangstellende ondernemer verschillende opties bekeken. De
laatste optie was een erfpachtconstructie.
De reactietermijn liep op 16
april af, daarna volgde met ondernemers Mellies en De Pagter nog een gesprek met de
wethouder, waaruit de gemeente de conclusie trok dat
zij zonder steun van de gemeente de zaak op korte termijn niet rond konden krijgen.
Daarna zijn andere scenario’s
voor het behoud van de functies van het Witte Theater verkend. Met de zaakwaarnemer
van het Witte Theater, de heer
Klein Ovink, is nu besloten dat
Stichting Witte Theater het podiumgedeelte van het pand
blijft huren en cultureel exploiteren. Klein Ovink is voorzitter geworden van het bestuur
en zal een nieuw bestuur formeren. Vanaf 1 oktober verwacht men te starten met een
programma van voorstellingen,
optredens en bands in het theater. In deze constructie verwacht het college dat men de
kosten van onderhoud van
het pand ongeveer zal kunnen
wegstrepen tegen de inkomsten van de huur van diverse organisaties in het gebouw.
Daarin zitten onder meer het
Decoratelier en Seaport. Het
onderhoudsbedrag is geschat
op circa 35.000 euro per jaar.
Velsen Lokaal is diep in het
dossier gedoken en heeft diverse kritische vragen gesteld
over de gang van zaken met
betrekking tot de onderhandelingen met Mellies en De Pagter, de diverse scenario’s en de
kosten van het theater. Ook
vroegen zij naar de huurachterstand.

Kofferbakmarkt
Velserduinplein
IJmuiden - Zondag 31 augustus wordt van 08.00 tot 15.00 uur
weer een gezellige kofferbakmarkt gehouden op het Velserduinplein (achter de Hema). Het
plein zal weer vol staan met auto’s met goederen die verkocht
zullen worden.
Men kan deelnemen aan deze
leuke markt. De kosten zijn vanaf 10 euro per auto. Meer informatie: telefoon 0255-518380.
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Bouwinitiatief
Biezenweg

Nieuwe start voor
Witte Theater

IJmuiden - ,,Volgens de huidige planning lijkt het erop dat we
vanaf de Jaarwisseling weer kunnen starten met voorstellingen en
films’’, zegt Marcel Klein Ovink,
voorzitter van de Stichting Witte Theater. Marcel is geen onbekende in de theaterwereld want
al zo’n tien jaar heeft hij zijn eigen bedrijf, Klein Ovink Theaterproducties B.V. De afgelopen jaren heeft zijn productiebureau,
met veel succes, een aantal eigen
producties op de planken gebracht waaronder de komedies
‘Mama!’ en ‘De Andere Sexe’.
,,Ik ben blij dat we uiteindelijk
tot overeenstemming zijn gekomen met de gemeente over het
behoud van dit mooie theater
en haar functies’’, vervolgt Marcel het gesprek. ,,We zijn nu eerst
heel druk bezig om, intern, alle
ruimtes weer in een nieuw en fris
jasje te steken maar dat vraagt de
nodige tijd gezien de grootte van
het pand. Wat we bijvoorbeeld
ontdekten, waren prachtige oude
tegeltjes uit de bouwperiode van
het pand die ‘keurig’ witgekalkt
waren. Maar nu we dit hebben
ontdekt willen we graag zoveel
mogelijk van het oorspronkelijke
pand tevoorschijn toveren’’.
Wat betreft de invulling van het
nieuwe theater- en filmprogramma voor het Witte Theater heeft

hij de voorlopige programmering al goed op een rij. ,,Het theater moet weer gaan bruisen en
daarvoor hebben we, mede in samenwerking met derden, de programmering voor komend jaar
inmiddels op een drietal pijlers
gebaseerd. Eén van deze pijlers is De Stadsschouwburg die
een veertigtal, jaarlijkse, kleinere
voorstellingen in het Witte Theater zal laten plaatsvinden. Daarnaast zullen we ook weer de bekende filmprogramma’s van start
laten gaan, maar wel gebaseerd
op een breder publiek met tevens
speciale films voor de jeugd tijdens de vakantieperiode. Als derde pijler gaan we ons richten op
de verhuur van onze ruimtes aan,
onder meer, amateurgezelschappen, scholen particulieren en bedrijven die graag een oefen- of
feestruimte van ons zouden willen betrekken’’.
Marcel vervolgt enthousiast: ,,Na
de Jaarwisseling hebben we
een aantal openingsweken gepland waarbij iedereen, tegen
een vriendenprijs van 2,50 euro,
met het vernieuwde Witte Theater en met alle genres, zoals theatervoorstellingen en films, kan
kennismaken. Zet januari 2015
dus alvast in de agenda om een
bezoek te brengen aan het vernieuwde Witte Theater!

Lezing Meulenkamp op
Buitenplaats Beeckestijn
Velsen-Zuid - Zondag 7 september, van 14.00 tot 15.00 uur,
houdt folly expert Wim Meulenkamp een lezing op Buitenplaats
Beeckestijn. Meulenkamp is
kunsthistoricus en schrijver. Hij
schrijft onder andere over follies, kerkgebouwen en decadentisme. Tijdens de lezing zal Meulenkamp ingaan op de historische follies in Europa en Nederland, zoals hermitages en boerenwoningen en in het bijzonder vertellen over de neogotische folly.
Een folly is een wonderlijk bouwwerk dat in de 18de eeuw populair was onder landgoed eigenaren. In de 18de eeuw kende Beeckestijn drie follies: een

kluizenaarshut, een colonnade
en een kapel. Alleen de (schijn-)
kapel, het oudste neogotische
bouwwerkje van Nederland is
bewaard gebleven. Tijdens de lezing zal Meulenkamp ook de relatie aangeven met de hedendaagse follies op de tentoonstelling ‘Zomeren op de buitenplaats’. Voor de informatieve tentoonstelling binnen in het landhuis over de geschiedenis van
de folly, heeft Meulenkamp gravures en bijzondere historische
boeken in bruikleen gegeven.
Reserveren via: info@buitenplaatsbeeckestijn.nl. De lezing
wordt gehouden in het Zuidelijk
koetshuis. Zie ook www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Santpoort-Noord – Voor de
plek waar tuincentrum GroenRijk was gevestigd, aan Biezenweg 70, is op initiatief van de eigenaar van het perceel een plan
ontwikkeld om enkele landhuizen te bouwen. Daarbij wil men
ook de landschappelijke kwaliteiten van de omgeving verbeteren. Voor de herontwikkeling
is een bestemmingsplanprocedure nodig. Het college van de
gemeente Velsen heeft het conceptstartdocument vorige week
vrijgegeven voor burgerparticipatie. Daarna wordt het definitieve startdocument opgesteld,
waarover de gemeenteraad dan
mag beslissen. Op het stadhuis
kan men het conceptstartdocument inzien.

Hartveilig
Wonen
Velsen – Bij een hartstilstand
is snelle doeltreffende hulp van
levensbelang. Als er binnen de
eerste zes minuten na een hartstilstand reanimatie en defibrillatie wordt toegepast, wordt de
overlevingskans verhoogd tot 50
tot 70 procent. Een AED en een
goed opgeleide hulpverlener zijn
dan nodig in de buurt. Nu zijn
er op initiatief van particulieren, bedrijven en organisatie al
meerdere AED’s in de gemeente, maar om tot een goede spreiding te komen heeft de gemeenteraad in 2009 een motie aangenomen. De motie werd destijds
aangehouden, in afwachting van
een regionaal project. In november 2011 werd voor het eerst bericht over Hartveilig Wonen. Inmiddels is er een advies verstrekt, in de vorm van een offerte. Een volledig dekkend netwerk
van AED’s en ondersteuning bij
het gebruik daarvan voor een
periode van vijf jaar gaat eenmalig 81.000 euro kosten. Per
jaar komt daar nog 10.000 euro
bij voor jaarlijks onderhoud. Voor
Velsen zouden er 28 AED’s nodig, die in nieuwe buitenkasten
moeten komen. Omdat er al 22
bestaande AED’s binnen de gemeente zijn (van bedrijven, organisaties, sportclubs en scholen),
zullen er zes nieuwe AED’s moeten worden aangeschaft. De eigenaars van bestaande AED’s
zullen worden gevraagd mee
te werken aan het plaatsen van
hun AED in een gemeentelijke buitenkast. Hartveilig Wonen
draagt dan zorg voor het onderhoud. De ervaring van Hartveilig
Wonen met circa 40 andere gemeenten leert dat deze werkwijze altijd afdoende is om volledige
dekking te halen, omdat partijen
in overgrote meerderheid bereid
zijn om mee te werken. Het systeem is/wordt actief in de hele
Veiligheidsregio Kennemerland.
De gemeente Velsen wil de genoemde kosten in 2015 in de begroting zetten.

Pedicure Esther
Vaumont bestaat 6 jaar
IJmuiden - Pedicure Esther
Vaumont bestaat dit jaar alweer
6 jaar. Naast pedicurebehandelingen kunt u nu ook bij de specialiste terecht om uw nagels te
laten behandelen met een gelnagellak. Dit kan zowel voor uw
voeten als voor uw handen.
Minder vanzelfsprekend, maar
niet minder belangrijk is de verzorging van uw voeten. Hoewel
dit lichaamsdeel het verst van
ons af lijkt te staan, blijkt het
één van de meest belangrijke
functies te vervullen. Onze voeten hebben letterlijk veel te verdragen; niet voor niets is juist de
voet vaak als eerste vermoeid.
Behalve verkeerd schoeisel is dit
te wijten aan slechte voetverzorging. Enerzijds logisch, zo vaak
ziet u uw voeten immers niet;
anderzijds jammer, omdat verwaarlozing gelijk staat aan ongemak, pijn en vermoeidheid.
De pedicure weet problemen
als blaren, likdoorns, eelt, kalknagels (schimmelnagels) en ingegroeide nagels te behandelen
of tegen te gaan en doet dit snel
en hygiënisch met speciale apparatuur. Maar ook als u geen
directe klachten heeft is een regelmatige pedicurebehandeling
geen overbodige luxe en kan het
moeilijkheden helpen voorkomen. Ook voor een parafinebehandeling kunt u bij Esther terecht. Nieuw is het lakken van
de teennagels met gelnagel-

lak. De gelnagellak blijft maar
liefst zes weken perfect zitten op
teennagels.
Uw handen en uw natuurlijke
nagels zijn een persoonlijk visitekaartje. Het is geen overbodige luxe om deze regelmatig te
verwennen met een manicure
behandeling en een gelnagellak.
Gelnagellak bevat UV Gel en een
kleine hoeveelheid normale nagellak, wat zorgt voor een directe versteviging en bescherming
van uw natuurlijke nagel. De
gelnagellak wordt direct op uw
natuurlijke nagel aangebracht,
in de door u gewenste kleur.
Er wordt gestart met een manicurebehandeling. Als basis bestaat de manicurebehandeling
altijd uit het losmaken van de
nagelriemen, het polijsten van
de nagels en het vijlen op lengte.
Daarna wordt de gellak in vier
lagen aangebracht. Iedere laag
wordt gehard onder een speciale led lamp. Aanvullend kunt u
ook nog een parafinebehandeling nemen.
De gemiddelde tijd dat de gelnagellak blijft zitten is 2 tot 3
weken. Afhankelijk van de groei
van uw nagels is het mogelijk
dat de lak langer blijft zitten. U
geniet wekenlang van een bijzondere stootbestendigheid en
hoogglans als nooit te voren.
Nieuwsgierig? Maak dan een afspraak met Esther Vaumont, telefoon 06-52006559.

Concert Sela bij
Baptistengemeente
IJmuiden - Op vrijdag 29 augustus geeft de band Sela een concert bij de Baptistengemeente.
Sela heeft als missie het schrijven van nieuwe liederen voor de
kerk van nu, en door samen zingen God de eer geven die Hem
toekomt. Sela is vooral bekend
door optredens in het land, op
tv en grote evenementen als Opwekking et cetra.

www.

www.

Voor dit concert zijn nog een beperkt aantal kaarten te bestellen
via www.baptistenijmuiden.nl.
De kaarten kosten slechts 10 euro. Losse kaarten vrijdag aan de
kassa, indien nog beschikbaar,
kosten 12,50 euro.
Het concert wordt gegeven bij
de Baptistengemeente, Eemstraat 28-30. Aanvang 20.00 uur,
de zaal is open 19.30 uur.

.nl

.nl
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Mevrouw Hagen-Grüter
viert 100ste verjaardag

Verbinding
A8-A9
Velsen - Ook de gemeente Velsen maakt deel uit van de Samenwerkingsovereenkomst
Verbinding A8-A9. Op 10 december 2013 heeft het college van Velsen dit besloten. Samen met andere gemeenten en
de provincie zal worden besloten over de planstudie, de begroting en de marktbenadering.
Inmiddels zijn door de provincie Noord-Holland drie basisstukken opgesteld voor alle partijen: een historisch overzicht, een plan van aanpak en
een communicatieplan. De gemeente Velsen zal uiteraard
ook een financiële bijdrage leveren aan de plannen, in samenhang met het te vormen
regionale mobiliteitsfonds. Het
college zal hier te zijner tijd een
voorstel voor doen. Statenleden en raadsleden van de betrokken gemeenten zijn overigens door gedeputeerde Elisabeth Post uitgenodigd voor
een excursie en informatiebijeenkomst op 5 september in
Zaanstad. De verbinding tussen de A8 en A9 krijgt op de A9
een verbinding ter hoogte van
Heemskerk. De nieuwe weg
moet de Provincialeweg nabij
Assendelft en Krommenie gaan
vervangen.

Sportdag als
introductie op
Tender College

IJmuiden - Op het Tender College is het een traditie om op de
donderdag in de eerste schoolweek een sport- en speldag te
houden voor de onderbouw. De
leerlingen doen met hun klas
mee aan verschillende leuke
spellen die uitgezet zijn op de
velden van IJVV Stormvogels.
Vooral de opblaasbare hindernisbaan, waarbij zoveel mogelijk bekertjes water overgebracht
moeten worden, zorgt altijd voor
veel hilariteit.
Niet alleen de leerlingen deden hun uiterste best te winnen,
maar ook hun mentoren, want
aan het einde van de dag stond
een lekkere taart klaar voor de
winnaar.

Zonnestudio Rue du
Soleil bestaat 5 jaar
IJmuiden - Het is alweer 5 jaar
geleden dat eigenaresse Yvonne Tesselaar de deuren opende
van zonnestudio Rue du Soleil
aan de Reinier Claeszenstraat 1
in IJmuiden. De klanten zijn altijd erg tevreden over de goede
resultaten en de rust en gezelligheid die de zonnestudio uitstraalt. Voor alle klanten staat
na het zonnen een kopje koffie
of thee klaar.
De zonnestudio heeft een kleine verbouwing ondergaan,
want er is nu ook een kapsalon
in het pand gevestigd. Yvonne
is hiervoor 16 jaar kapster geweest en knipt nu in haar eigen
salon.

Rue du Soleil verkoopt zonneprodukten van Australian Gold
met zeer goede bruiningsresultaten en een unieke heerlijke
tropische geur.
De zonnestudio laat het feest
niet zomaar voorbij gaan en
heeft vanaf 1 september een
leuke aanbieding in petto voor
de klanten. Zie de advertentie
elders in deze krant.
Rue du Soleil is geopend van
maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 21.00 uur en zaterdag
van 09.00 tot 17.00 uur. Op zondag en dinsdag is de zonnestudio gesloten. Klanten kunnen
terecht met en zonder afspraak.
Meer weten? Bel 0255-535905.

Tata Steel start
logistieke opleiding
IJmuiden - Tata Steel start in
2015 met een logistieke opleiding
aan de bedrijfsschool in IJmuiden.
De Academy van Tata Steel richt
zich doorgaans op het opleiden
van jongeren tot procesoperator,
werktuigbouwkundige en elektrotechnicus. Wanneer daar vanuit
het bedrijf behoefte aan is, wordt
er ook een opleiding tot logistiek
medewerker verzorgd. Jongeren met belangstelling om zich te
ontwikkelen op het gebied van logistiek kunnen zich vanaf nu aanmelden voor deze opleiding, die
op 7 april 2015 van start gaat.
De opleiding tot logistiek medewerker bestaat naast theorielessen voor een groot deel uit het
opdoen van praktijkvaardigheden door op verschillende plekken bij Tata Steel in IJmuiden stage te lopen.
,,Bij de staalproductie in IJmuiden
vervult logistiek een spilfunctie,
van het laden en lossen van schepen tot het transport van vloeibaar ruwijzer en plakken staal
over de site en het bezorgen van
de rollen staal bij de klanten”, aldus Rolf Deen, manager van de
Academy van Tata Steel. ,,Als
leerling logistiek medewerker bij
Tata Steel kom je met al deze facetten in aanraking. Je gaat leren en werken op een bedrijfster-

Velserbroek - Maandag 25
augustus vierde mevrouw Hagen-Grüter haar 100-jarige verjaardag. De jubilaris werd op
25 augustus 1914 geboren in
Vlaardingen. Ze was één van
de vijf kinderen van Lena Maria Maaskant en Marinus Jacobus Grüter. Haar vader was jarenlang hoofdonderwijzer aan
de Da Costaschool in VelsenNoord. Haar moeder was huisvrouw.
Mevrouw Hagen-Grüter kreeg
negen kinderen. Zij heeft 18
kleinkinderen en 23 achterkleinkinderen. De jongste zoon
van mevrouw is vernoemd naar
de huisvriend van de familie: de
heer Frederick Christiaan Hendrik van Tuyll van Serooskerken.
Mevrouw Hagen-Grüter is vanaf 1949 woonachtig in Velsen.
Eerst woonde ze aan de Hofgeesterweg, daarna op de Hy-

acinthenstraat en sinds 1993 in
woonzorgcomplex De Hofstede.
Mevrouw Hagen-Grüter heeft
vroeger bij een verloskundige
gewerkt. Toen de vader van de
heer Hagen overleed is ze op de
boerderij gaan wonen en had ze
de zorg voor haar kinderen.
De hobby’s van mevrouw Hagen-Grüter waren naaiwerk,
puzzelen en lezen. Omdat mevrouw coupeuse is geweest
naaiden ze vroeger alle kleding
voor zichzelf en haar kinderen.
Op vakantie gaan was er vanwege het boerenbedrijf niet bij.
Wel heeft mevrouw HagenGrüter een keer een Rijn reis
gemaakt en is ze een keer in Israël geweest.
Volgens
mevrouw
HagenGrüter is het geheim van 100
jaar worden goed eten, niet roken, niet drinken en veel buiten zijn.

LGV schrijft brief aan overheid

‘Financiering lokale
partijen niet transparant’
Velsen – De Velsense politieke partij LGV heeft een brief geschreven naar de overheid om
beklag te doen over de financiele ongelijkheid tussen lokale en
landelijke partijen. Juist om die
ongelijkheid op te heffen is een
voorstel van wet gekomen ‘Wijziging van de Wet financiering
politieke partijen voor financiële
transparantie bij lokale partijen’
(Wfpp). De leden van LGV vinden echter dat het nieuwe voorstel de ongelijkheid alleen maar
vergroot en bovendien in strijd is
met de grondwet.
Volgens de grondwet moet elke politieke partij gelijke kansen hebben bij de verkiezingen.
De Wfpp voldoet volgens LGV
echter in geen enkel opzicht aan
de kwaliteitseisen. De landelijke subsidieregelingen schep-

pen juist een steeds grotere ongelijkheid van kansen op het decentrale niveau, daarom moet
een kloppende aanvulling op de
wet komen. Het voorstel Wffp
zou onuitvoerbaar en oncontroleerbaar zijn. In de wetswijziging
worden provinciale partijen en
afdelingen van politieke partijen
ook lokale partijen genoemd, die
verruiming van het begrip lokale
partij is voor LGV onacceptabel.
Bovendien worden lokale partijen uitgesloten van rijkssubsidie,
waardoor de ongelijkheid van
behandeling van lokale partijen
wordt vergroot.
De conclusie is dat de Wfpp veel
te wensen overlaat. Bovendien
voldoet Nederland met dit wetsvoorstel niet aan de standaard
die het in het buitenland aanprijzen.

Bewegen is lekker!
rein van 750 hectare, met alleen
al 100 km spoorlijn, 80 km weg en
55 km aan transportband. Starten met deze opleiding is binnenstappen in een fascinerende wereld, met uitdagend werk en uitstekende carrièreperspectieven”,
zo stelt Deen.
De opleiding duurt anderhalf
jaar, waarna leerlingen het landelijk erkende diploma MBO Logistiek Medewerker (niveau 3) ontvangen. Tata Steel neemt de opleidingskosten voor zijn rekening
en leerlingen ontvangen vanaf de
eerste dag een salaris.

IJmuiden - Zaterdag 6 september van 11.00 tot 15.00 uur vindt
de beweegbeurs ‘Bewegen is lekker, kom proeven!’ plaats bij Fysiotherapie Maas aan de Grahamstraat 105, IJmuiden. Op de
beurs kunt u mee doen aan een
gratis uitgebreide fittest en kennis maken met het beweegaanbod voor volwassenen.
De fittest meet uithoudingsvermogen, coördinatie, stabiliteit,
kracht en lenigheid. Na de test
ontvangt men een advies over de
lichamelijke fitheid. Met dit advies
kan men kijken welke stappen de
gezondheid kunnen verbeteren.
Deze beweegbeurs wordt georganiseerd door sportverenigingen
Suomi, DKV, LTC Heerenduinen

en RKGV ‘Velsen’, Elmakes Sportief Wandelen, Stichting Welzijn
Velsen en fysiotherapiepraktijk
CareWorx en fysiotherapiepraktijk Maas. Deze sportorganisaties bieden een aanbod op maat.
Zo kan men informatie krijgen
en kennis maken met o.a. tennis,
nordic walking, atletiek, gymnastiek, zwemmen, korfbal, combi-fit,
wandelen, fietsen en hardlopen.
Al deze activiteiten worden afgestemd op de lichamelijke mogelijkheden.
Voor meer informatie over de beweegbeurs: Liza Ronde, buurtsportcoach volwassenen van
Stichting Welzijn Velsen, 0612798959 of lizaronde@welzijnvelsen.nl.
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Theater in
Dorpskerk

Kortebaan Santpoort
scoort hogere omzet
dan Derby Duindigt
Santpoort-Norod - Op 24 augustus werd op Duindigt de
Dravers Derby gehouden. Deze ‘Derby’ is van oudsher de belangrijkste race in de carrière
van een harddraver. Het winnen
van deze koers is voor alle eigenaren, fokkers, trainers en rijders
een droom. De Derby wordt gereden op Duindigt en is de belangrijkste langebaan draverij van Nederland. De Derby dag
heeft een prachtige totalisator
omzet behaald van 106.620 euro. Maar dat zegt gelijker tijd ook
iets over de totalisatoromzet die
op de Kortebaan in Santpoort
werd behaald, waar daar stond

de teller op 111.853 euro!
Natuurlijk zijn we nog niet aan
het einde van het drafseizoen.
Zowel op de lange als de kortebaan staan nog mooie races op
het programma. Maar zoals het
er nu uitziet lijkt de Kortebaandraverij in Santpoort de omzet
van de meest prestigieuze langebaan te gaan overtreffen. En
dat zou een uniek feit/record
zijn in de historie van de Draf en
Rensport. Omdat ook de andere kortebanen in Nederland in
de lift zitten, mag dit nu al gezien worden als een extra erkenning voor de Kortebaansport in
Nederland.

Zingkring ‘Rainbow
Songs’ nieuwe locatie

Santpoort-Noord
Vanaf
maandag 1 september gaat de
Zingkring ‘Rainbow Songs’ weer
van start, op een nieuwe locatie
en dag. Voortaan wordt de zingkring elke maandagavond van
20.00 tot 21.45 uur (zaal open
19:45 uur) gehouden in de Par-

nassia School in SantpoortNoord. De Zingkring ‘Rainbow
Songs’ is een initiatief van Martijn van Weeren en Frank Anepool. Zij organiseerden deze zomer het Regenboogfestival. De
Regenboog is een symbool voor
vrede en harmonie. Frank is ook
dirigent van Zanggroep Sparkle
Velsen.
Het idee van de Zingkring ‘Rainbow Songs’ is samen te zingen
in een gezellige atmosfeer. Op
het repertoire staan: evergreens,
chants, liedjes uit alle windstreken, canons en mantra’s. Het
zingen van deze songs opent je
hart en laat je energie vrijer stromen. Ook is er aandacht voor
adem, samenklank en stemgebruik. Frank begeleidt de songs
op gitaar, piano en accordeon
en er wordt a capella gezongen.
De avond staat open voor iedereen m/v; je hoeft geen zangervaring te hebben en je kunt ook
een losse avond komen.
Aanmelden vooraf is niet nodig.
Adres: Parnassia School, Wulverderlaan 3. Zie ook www.zingnu.
nl of bel met Frank, 06-22510992
of Martijn, 06-36156335.

Santpoort-Noord - De liefde! De liefde! Al jaren een inspiratiebron voor vele levenskunstenaars. ‘Ik zou je het liefste in een doosje willen doen’,
‘All you need is love’, ‘I’d do anything for love’. De Stichting Cultuur in de Dorpskerk organiseert
een workshop onder leiding van
theatermaakster Lesja Sondorp
over dit onderwerp. Met een
groep van 15 mensen (vanaf 16
jaar) die enthousiast zijn en een
uitdaging op het toneel aandurven wil theatermaakster Lesja
Sondorp in de Dorpskerk aan de
Burgemeester Enschedelaan 6567 binnen één dag een voorstelling maken over de liefde! Een
voorstelling vol mooie, gevoelige,
pijnlijke, grappige momenten...
want de liefde heeft verschillende gezichten. Zaterdag 27 september van 13.00 tot 16.00 uur is
een eerste kennismakingsmiddag. En op zaterdag 11 oktober
wordt van 9.30 tot tot 22.00 uur
de voorstelling voorbereid en is
het ‘s avonds showtime voor publiek! Ga de uitdaging aan, grijp
je kans en meld je aan vóór 29
augustus:
lesjasondorp@hotmail.com of cultuurindedorpskerk@gmail.com (ook voor nadere informatie).

Team HBV
VZOS eerste
op NK Hout
Santpoort-Noord - Afgelopen
zondag werd in Zoetermeer voor
de 17e maal het NK Hout georganiseerd. Er was een record
aantal deelnemers van 61.
Op dit NK wordt geschoten met
traditionele bogen en ook het
wedstrijdtype is traditioneel. Er
wordt steeds één pijl geschoten over een afstand van 25 meter en er wordt gebruik gemaakt
van een zwart-wit blazoen met
een diameter van 48 cm. De witte roos, ook wel het pepermuntje
genoemd, is zes punten waard.
Daarom heen zit een zwarte roos
van vijf punten. Naar buiten toe
aftellend dan 4, 3, 2, 1 punt. De
witte ruimte tussen de zwarte lijnen is niets waard: het zwarte
lijntje moet geraakt zijn. Iedere
deelnemer schiet vijf proefpijlen
en 25 wedstrijdpijlen. Het VZOS
team, bestaande uit Judith en
Maarten Porsch en Ernie Breuer, doet al sinds 2002 mee en
won maar liefst zes maal eerder.
Ook dit jaar waren zij dus weer
de beste met 250 punten. Individuele winst zat er dit jaar helaas
niet in. Judith Porsch, die al vijf
maal Nederlands Kampioen was,
moest genoegen nemen met een
mooie 2de plaats. Ernie Breuer
werd eveneens 2de bij de heren
en Maarten Porsch sleepte de
4de medaille voor VZOS binnen
met een mooie derde plek. Uitslagen en foto’s op www.handboogsport.nl of www.hbsvzos.nl

Vierde editie Santpoort
Jazz, blues & soul

Santpoort-Noord - Het is na
drie jaar al uitgegroeid tot een
traditie aan het einde van de
zomer: Santpoort Jazz, Blues &
Soul. Het festival wordt gehouden op 5, 6 en 7 september op
het dorpsplein bij café Bartje
in het centrum van SantpoortNoord. Met als bijzondere gast
burgemeester Franc Weerwind,
die zaterdagavond meezingt met
Alle Dertien Soul!
Santpoort Jazz begint op vrijdag
5 september om 19.30 uur met
de onvervalste blues van Jimmy’s Gang, de bluesband van
frontman Jimmy Martin Sterman.
Hij speelde in het verleden met
veel grootheden uit de Nederlandse blues en rock. Zijn huidige band speelt repertoire dat is
geënt op Rhytm & Blues en Southern Rock, waaronder werk van
Johnny Neel, Allman brothers en
Joe Bonemassa.
Als support-act treedt zanger en
gitarist Nando Koridon op, de
jonge IJmuidenaar die bekend
werd door zijn deelname aan het
tv-programma de Beste SingerSongwriter van Nederland.
Op zaterdag 6 september telt
Santpoort Jazz vier acts. Het
begint om 17 uur met bigband
Seabreeze. Dit swingende onderdeel van de IJmuider Harmonie is in 1979 opgericht en heeft
zich steeds meer toegelegd op
de moderne bigbandmuziek.
Daarna is het tijd voor The Busquito’s.
Dit bekende Haarlemse kwartet
speelt een aanstekelijke mix van
virtuoos swingende muziek en
wervelend, vrolijk entertainment.
Daarmee hebben ze al diverse prijzen in de wacht gesleept,
de titel Best Streetband of Holland in 2013 en de derde plaats
op het Strassenmusikfestival in
Ludwigsburg 2014.
Tussen de andere acts door spelen gitarist Bas Kors en zangeres
Sam Saxton. Beide muzikanten
speelden vorig jaar nog met hun
band Sax & Co op het festival.
De slotact op zaterdagavond bestaat, na het grote succes van
de vorige twee edities, wederom uit Alle Dertien Soul. Een
groot gezelschap regiomuzikan-

ten brengt onder de bezielde leiding van gitarist Daan van Putten vanaf 21.00 uur een royale selectie prachtige soulklassiekers. Dit jaar zingen onder andere Dennis ‘Pretband’ Sintenie,
Peter de Haas, Fred Koridon en
de meiden van Stijl Achterover
mee. En er is dus een speciale
gastzanger: Velsens eerste burger Franc Weerwind!
Op zondag is het programma
wat kleinschaliger. Er staan weliswaar drie acts, maar zij spelen in een semi-akoestische setting achter het biljart. Om 17.15
uur is het eerst de beurt aan het
kwartet van de jonge saxofonist Willem Abelen uit Bloemendaal, die wordt begeleid door
drie even talentvolle en jonge
muzikanten uit Velserbroek en
Haarlem. Daarna brengt zangeres Mell van Vuuren met haar
Mell’s Gang in een kleine setting
country, soul en jazzsongs voorzien van haar persoonlijke sausje; een eigen sound waar je snel
verliefd op wordt.
Santpoort Jazz 2014 wordt zondagavond afgesloten met Fusion Juice, het ensemble van gitarist André Berger dat een pakkende ‘juice’ van instrumentale en vocale composities uit de
(Acid) Jazz, Funk, Soul en Wereldmuziek brengt. met composities van o.a. Incognito en Chaka, maar ook van Jamiroquai
en Herbie Hancock. Heerlijk om
naar te luisteren tijdens het drinken of het eten, dat tijdens het
festival goed wordt verzorgd
door café Bartje, én ook lekker
om op te dansen.
Programma Santpoort Jazz,
Blues & Soul 2014: Vrijdag 5
september, 19.30-22.00: Jimmy’s Gang, Nando Koridon. Zaterdag 6 september 17.00-23.00:
Seabreeze, Busquito’s, Bas Kors
& Sam Saxton en Alle Dertien
Soul. Zondag 7 september 17.1521.00: Willem Abelen Kwartet,
Mell’s Gang en Fusion Juice.
Op het Broekbergenplein bij Cafe Bartje, Hoofdstraat 150 in
Santpoort-Noord. Zie ook www.
facebook.com/santpoortjazz
voor de laatste info, tijden, foto’s,
enzovoorts.
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Themabijeenkomst
vitalisering
winkelgebieden

2013 turbulent jaar
voor Wmo-raad
Velsen – Voorzitter Jan Stringer heeft maandag het jaarverslag van de Wmo-raad aan wethouder Te Beest overhandigd. De
raad werkt sinds 2007 als adviesorgaan van het college van B&W
Velsen, nadat op 1 januari 2007 de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking was getreden. Feitelijk wordt de Wmo geleidelijk ingevoerd. De werkzaamheden van
de raad zijn een weerspiegeling
van deze groeiende activiteit. In
2013 zijn weer een aantal fundamentele beleidsstukken de revue
gepasseerd, maar ook werd steeds
meer aandacht besteed aan de effecten van de invoering tot dusver.
Officiële evaluaties van gemeentewege en kwaliteitsonderzoeken door onafhankelijke bureaus,
maar vooral ook de informatie die
de leden van de raad vanuit de eigen achterban hebben bereikt.
Steeds weer blijkt dat communicatie een uitermate belangrijk facet vormt van de invoering van zoveel veranderingen tegelijk. Door
een gebrek aan informatie - mede door de achterblijvende wetgeving - worden de mensen die afhankelijk zijn van de maatschappelijke voorzieningen onrustig en
ontstaan misverstanden. Stringer:
,,Als Wmo raad blijven wij bij de

gemeente aandringen op tijdige
en begrijpelijke informatie.’’
De Wmo-raad staat positief tegenover de kanteling en de toenemende vraag om participatie van
iedereen. Twee kanttekeningen
hebben zij hierbij geplaatst::
de kanteling mag geen bezuiniging zijn en geen compensatie
voor het kwijtraken van professionaliteit en niet iedereen is in staat
te participeren in de zin van werk
en niet iedereen is in staat een sociaal netwerk te onderhouden.
Cultuurverandering kost tijd en
laat zich niet forceren
De Wmo raad blijft zich zorgen
maken over het vaak te grote beroep dat wordt gedaan op mantelzorgers en de verwachtingen ten
aanzien van de toenemende inzet van vrijwilligers. Deze groep is
al groot en doet al heel veel. Goede ondersteuning is hier op zijn
plaats. Ook zullen zij niet in staat
zijn professionele hulp te vervangen.
De Wmo-raad vraagt aandacht
voor verdergaande afname van
privacy van cliënten. Meer ambtenaren en hulpverleners zullen toegang hebben tot de persoonlijk
dossiers. Er moet gewaakt worden
voor onnodige verspreiding van
gegevens aan derde partijen.

Sportclub voor 8- tot
12-jarigen in Velsen
Velsen - Voor kinderen die nog
niet lid zijn van een sportvereniging is er Club Extra.
De gemeente Velsen werkt nauw
samen met gediplomeerde sportdocenten om jaarlijks Club Extra op te zetten. Club Extra is een
sportclub met een sportprogramma voor kinderen met bijvoorbeeld
een (motorische) achterstand of
moeilijkheden in de sociale omgang waardoor zij nog geen aansluiting hebben gevonden bij een
reguliere sportvereniging.
Het programma wordt twee keer
per jaar aangeboden en bestaat
uit twee keer 13 lessen. De kinderen krijgen deskundige begeleiding en waar nodig ondersteuning om in veilige groepen op hun
eigen manier te kunnen sporten.
Plezier in sport en spel staat hierbij

voorop. De grootte van de groep is
6 tot 8 kinderen. De kosten voor
één kind zijn 25 euro per half jaar.
Nieuw dit jaar is de ouder-kind les.
De laatste les gaat volledig in het
teken staan van het sporten met
ouder en kind. Dit schooljaar is
Club Extra gestart met twee groepen. De lessen worden na schooltijd gegeven in de Willemsbeekzaal naast school De Boekanier
in IJmuiden en starten op maandag 15 september. Voor meer informatie over Club Extra of aanmelden kunt u tijdens kantooruren
bellen met de afdeling Sportzaken
van de gemeente Velsen, telefoon:
0255-567666. U kunt ook een email sturen naar: sportzaken@velsen.nl of via coördinator Maarten
Molenaar, maartenmolenaar76@
hotmail.com

Velsen - MKB-IJmond organiseert op 1 september in het Ondernemerscafé van de Rabobank
IJmond in Velserbroek vanaf
19.00 uur een unieke presentatie
voor winkeliers i.s.m. Gert Dobbenberg en Simon Westra -beide
zelfstandig ondernemers- en gelieerd aan WSI. WSI is de grootste
Internet Consultancy Services ter
wereld voor het MKB. Vanuit haar
hoofdkantoor te Toronto/Canada opereert WSI in meer dan 85
landen wereldwijd en helpt bedrijven succesvoller te zijn in hun
online activiteiten. Internet Marketing loopt in de USA, Canada,
UK en andere Engels sprekende
landen een aantal jaren voor op
de rest van de wereld. Dus ook
op Nederland. Bijna alle internetplatforms hebben hun oorsprong
in de US, Canada en de UK, waar
WSI haar belangrijkste installed
base heeft. Nederlandse klanten
kunnen profiteren van alle kennis en ervaring die binnen WSI is
opgebouwd. Zo helpen Dobbenberg en Westra in Nederland bedrijven aan een effectieve Internet Strategie, leveren inzicht in
wat de kwaliteit is van bestaande weboplossingen en wat nodig is om succesvol(ler) te zijn op
het internet. Verder zorgen zij ervoor dat die weboplossingen ook
daadwerkelijk worden gerealiseerd en leveren daarnaast professionele support. Zij bieden
verschillende oplossingen voor
diverse marktsegmenten en hebben gezamenlijk een uniek concept ontwikkeld voor winkeliers
en met name voor de vitalisering
van winkelgebieden. Het concept
is gericht op de vitalisering van
winkelgebieden en biedt unieke
functionaliteit voor winkeliers en
hun klanten. Zowel online als in
de winkel zelf. Sterke punten in
hun concept zijn onder meer het
gebruik van een combinatie van
online en offline marketingtechnieken en indien gewenst webwinkelfunctionaliteit. Hierdoor
worden actief via zoekmachines en andere platforms bezoekers naar hun applicatie getrokken, hetgeen leidt tot een steeds
sterker wordend systeem voor alle deelnemende winkeliers. Het
doel van deze avond is winkeliers
te kunnen laten zien waarmee
zij de ondernemende detaillisten
nieuwe groeimogelijkheden willen geven. De organisatoren zijn
er stellig van overtuigd dat detaillisten aangenaam verrast zult zijn
van de kracht van dit concept. Effectieve Internet Marketing is een
onmisbaar onderdeel geworden
voor de groei van organisaties in
praktisch elke branche en zeker
binnen de detailhandel! Aanmelden voor de bijeenkomst kan info@mkb-ijmond.nl onder vermelding van ‘WSI Presentatie’ en het
aantal personen waarmee u wilt
komen.

Nieuwe eigenaren, nieuwe ‘look’

7 Days Fashion biedt
alle dagen iets moois

Santpoort-Noord - Vandaag heropent 7 Days Fashion. Voor nieuwe
eigenaar Myranka van der Pluijm
is daarmee een droom uitgekomen. Myranka: ,,Ik werk al tijden
in de kledingbranche, maar een
eigen zaak is waar ik van droomde. Toen ik hoorde dat deze winkel, waar ik al jaren kom, te koop
kwam, heb ik meteen actie ondernomen. De overname verliep heel
prettig, alsof het zo moest zijn.
Claudia, bedankt voor alles!’’
7 Days Fashion werd 17 augustus
door Myranka overgenomen. De
winkel ging meteen dicht om het
interieur een flinke opknapbeurt
te geven. Dat gebeurt samen met
echtgenoot Rainier en de hele familie en het resultaat is bijzonder
mooi. Er is een muurtje verwijderd, de wanden en kasten hebben mooie kleuren gekregen en
verder kreeg de toonbank een andere plek. Toch wil Myranka niet te
veel aan de formule van 7 Days Fashion veranderen.
,,Ik vind het zelf ontzettend leuk
om zowel baby- en kinderkleding
als dameskleding te verkopen. De
winkel is ook ingericht op kinderen. Zij kunnen zich vermaken terwijl de volwassenen iets moois uitkiezen. Ik blijf voorlopig ook dezelfde merken hanteren. Voor ba-

by’s en kinderen heb ik bijvoorbeeld prachtige kleding en accessoires van de merken Name it, Jubel, Doerak, Feetje, Sturdy en Knot
So Bad. Nieuw zijn de merken
Koeka en Barts met leuke accessoires, mutsen en sjaals. En ook
nieuw is mijn eigen merk: MIJ &
jij, binnenkort in de winkel te zien.
Voor dames blijf ik bij het merk Di
Momenti, omdat het zo’n ontzettend leuk aanbod heeft dat precies past bij 7 Days Fashion. Leuke mode voor elke dag en elk moment, van leuke jasjes tot warme
wollen vesten en ga zo maar door.
Komend seizoen zie je veel kleding in neutrale kleuren, maar wel
met leuke details, zoals de franje
aan de jasjes. De kinderkleding is
kleurrijk en hip. Verder verkopen
wij ook voor de dames veel accessoires zoals kettingen, armbanden,
riemen en tassen.’’
Ga binnenkort eens langs bij 7
Days Fashion en maak kennis met
Myranka en het leuke mode-aanbod.
7 Days Fashion, Hagelingerweg
41, Santpoort-Noord. Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag
van 9.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. www.
sevendaysfashion.nl , ook op Facebook.

Aanhouding met verzet
IJmuiden - Afgelopen zondag,
tijdens een surveillance, zag de
politie een 30-jarige man, zonder
vaste woon- of verblijfplaats, uit
de bosjes op het hoekje Wilgenstraat en Minister van Houtenlaan komen.
Deze bekende van de politie
deed iets in de buddysit van zijn
bromfiets en reed hierop vervolgens keihard weg richting Zeeweg. De achtervolging werd ingezet waarbij bleek dat de bromfiets was opgevoerd aangezien er
snelheden van 80 km/u werden
gehaald in het dienstvoertuig.
Ter hoogte van de Bellatrixstraat
en de Zandkuil reed de verdachte zich klem op een stapel rioolbuizen. Iets later werd de man
dan lopend aangetroffen op de
Zandhaver. Hij werd aangespro-

ken en was duidelijk onder invloed van alcohol en werd hierop
aangehouden voor rijden onder
invloed. De man ging er vervolgens rennend vandoor het duin
in. Agenten wisten hem snel in
te halen en in de handboeien te
krijgen, ondanks het hevige verzet. Nadat hij op het bureau was
aangekomen trof men spullen bij
hem aan die mogelijk bij een inbraak waren verkregen. De politie doet nader onderzoek hiernaar. De verdachte is aangehouden voor aanhouding met verzet,
het rijden zonder rijbewijs, het rijden zonder helm, het overtreden
van de maximale snelheid en het
rijden onder invloed aangezien
hij bijna twee maal de maximale toegestane hoeveelheid alcohol in het verkeer blies.
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Supportersbarbecue
Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Almere City
FC organiseert de Supportersverening Telstar bij voldoende
aanmeldingen een barbecue
op het supportersplein.
Voor 10 euro (niet-leden) of 7,50
euro (leden) krijg je heerlijk eten
voorgeschoteld van de barbecue.
De hekken gaan om 17.00 uur
open en de barbecue begint om

Weg omhoog ingezet?
Telstar heeft maandagavond
een dik verdiende overwinning geboekt op Fortuna Sittard. De uitwedstrijd in Limburg werd met 0-1 gewonnen. Matchwinner in het duel
dat rechtstreeks werd uitgezonden op FOX was spits Ralf
Seuntjes, die in 63ste minuut
het enige doelpunt maakte.
Na een spannende slotfase
was de tweede overwinning in
drie dagen een feit, want vorige week vrijdag werd met 2-0
gewonnen van het onthutsend zwakke Achilles ’29. De
doelpunten kwamen op naam
van Seuntjes en Van Essen.
Vrijdagavond komt Almere City FC op bezoek. Dit team staat
op de zeventiende plaats met
slechts één overwinning uit vier
wedstrijden. Telstar staat op

Support voor
Ralf Seuntjes
Supportersvereniging
Telstar
heeft dit seizoen gekozen om
het thuisshirt van Ralf Seuntjes
te sponsoren. Elke thuiswedstrijd
staat de SV genoemd in het programmaboek bij het overzicht
van de shirtsponsoring. Er is gekozen voor Seuntjes omdat de
supporters zich waarschijnlijk
kunnen gaan vinden in zijn spel.
Hij is een hardwerkende spits
die graag een goede band op wil
bouwen met het publiek. Hopelijk gaan veel goals hieraan een
steentje bijdragen!

Brigata-groep
Brigata Velisena is op zoek naar
donaties om de supportersgroep
te ondersteunen. Hiermee willen
de fanatieke supporters in Vak G
sfeeracties bekostigen, zoals onlangs tegen Roda JC. Mensen
kunnen voor 10 euro lid worden van de Brigata-groep. Later
in het seizoen is korting mogelijk
op merchandise. Meer info via
Brigata Velisena op Facebook.

twee zeges. De Velsenaren verloren van tegenstanders van niveau: Jong Ajax (met de WKgangers Jasper Cillessen en Joel
Veltman) en voormalig eredivisieploeg Roda JC. Telstar moet
het vrijdag stellen zonder de
(langdurig) geblesseerde Correia, Kindermans, Keurntjens en
De Vogel. Centrale verdediger
Toine van Huizen, die maandagavond met een hoofdwond uitviel, lijkt gewoon te kunnen spelen.
,,Eerder deze maand riepen wij
de mensen op om Telstar te
steunen’’, aldus commercieel directeur Steef Hammerstein. ,,De
slapende supporters moesten
wakker worden. Tegen Roda
JC hebben wij gemerkt dat Telstar wel degelijk leeft in de regio.
We hadden volle tribunes en de

mensen kregen een mooie wedstrijd te zien. Nu we twee wedstrijden op rij gewonnen hebben,
willen wij nogmaals de mensen
oproepen om Telstar te steunen.
Vrijdag is het ideale moment om
samen met uw vrienden of familie een trip te maken naar het
stadion om daar op de gezellige tribunes samen te komen en
hopelijk een winnend Telstar te
zien. De Witte Leeuwen op het
veld zullen er alles aan doen om
de wedstrijd winnend af te sluiten, maar daar is uw hulp wel bij
nodig.’’
Kaarten voor de wedstrijd tegen
Almere City FC zijn verkrijgbaar
bij het secretariaat in het stadion
en vrijdagavond vanaf 19.00 uur
bij de kassa’s op het voorplein.
(foto’s: Pieter Hoogeveen/1963pictures.nl)

17.30 uur. Na de wedstrijd is Paviljoen Schoonenberg ook weer
open om daar hopelijk een biertje
te drinken op wederom drie punten op Schoonenberg! Je kunt
je aanmelden voor de barbecue
door een mail te sturen naar infosvtelstar@gmail.com. Doe dit
zo snel mogelijk, zodat de supportersvereniging vlot kan beslissen of de barbecue wel of niet
door zal gaan.

IJskoude steun voor ALS
De laatste weken is de stichting ALS Nederland volop in
het nieuws met bekende Nederlanders die door middel
van de zogenaamde ‘ice bucket challenge’ mensen oproepen om te doneren. Ook de
spelersgroep van Telstar heeft
haar steentje bijgedragen.
Anthony Correia riep supporters op, nadat hij eerst zelf de
ice bucket challenge was aangegaan, ook mee te doen en geld
te doneren aan de stichting ALS
Nederland. Een aantal supporters heeft een filmpje gemaakt
waarin zij net als Correia een
nat pak haalde en daarmee aandacht vroegen voor de stichting.
Ook tijdens de thuiswedstrijd van
Telstar tegen Achilles’29 is er op
verschillende plekken geld opgehaald en aandacht gevraagd
voor deze verschrikkelijke ziekte.

Wij willen een ieder daarom bedanken voor zijn of haar steun.
Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een van de meest
ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. Nederland telt op dit moment rond de 1500 patiënten: elk
jaar overlijden er 500 en komen
er 500 bij. Hoewel er wereldwijd
onderzoek wordt gedaan naar de
ziekte, is de oorzaak tot op heden onbekend. Hoop op een toekomst – met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar
na diagnose – is er voor deze
1500 patiënten dan ook nog niet.
Het relatief kleine aantal patiënten maakt dat onderzoeksbudgetten van de farmaceutische industrie en de overheid laag zijn;
verreweg het meeste wetenschappelijk onderzoek wordt gefinancierd door giften aan Stichting ALS Nederland.

Aftrap collecteweek
KWF bij Telstar-Almere
Velsen - In de week van 31 augustus tot 6 september, gaan
tientallen vrijwilligers op pad om
geld in te zamelen voor de kankerbestrijding. Anders dan voorgaande jaren zullen er dit jaar
geen collectezakjes worden verspreid. In plaats daarvan zal door
de vrijwilligers een collectefolder
worden aangeboden. In deze folder wordt nogmaals benadrukt
waarom een gift aan het KWF belangrijk is, terwijl wetenschapper
Ton Schumacher uitlegt waarom
onderzoek naar immuuntherapie
zo belangrijk is.
In de collectefolder is een machtigingskaart opgenomen. Mochten mensen op het moment van
het bezoek van de collectant
geen klein geld in huis hebben,
dan kunnen ze deze machtigingskaart invullen en in de collectebus doen. Dat kan ook op een later moment.
De ‘aftrap’ voor de KWF-collecte
vindt plaats op 29 augustus voorafgaand aan de wedstrijd Telstar-

Almere City FC. Een jonge exkankerpatiënt, Lucas de Leeuw,
zal op deze avond vanaf de middenstip een aantal collectebussen
overhandigen aan de wijkhoofden, waarmee de collecteweek
symbolisch van start gaat. Commercieel directeur Steef Hammerstein van Telstar: ,,Sport 2000
heeft zich bereid verklaart om
voor dit goede doel zo’n veertig
voetballen beschikbaar te stellen.
Deze ballen, gesigneerd door de
spelers en door Lucas de Leeuw,
kunnen worden gekocht. Verder
willen we iedereen de kans geven
om de prijs: een VIP-arrangement
bij Telstar voor twee personen, inclusief eten, te laten winnen. Iedere koper van een bal krijgt een
lotnummer en uit alle verkochte ballen met bijbehorende nummers worden vijf mensen geselecteerd. Zij mogen op doel schieten en maken kans op dit VIP-arrangement. Alle reden dus voor
iedereen om op 29 augustus naar
het Telstar Stadion te komen.

Busreis De Graafschap
Op zaterdag 13 september organiseert de Supportersvereniging Telstar een busreis naar
de volgende uitwedstrijd. Deze
wordt gespeeld in Doetinchem
tegen De Graafschap. De wedstrijd begint om 19.45 uur. Leden van de SV betalen slechts
22,50 euro voor vervoer en toegang tot de wedstrijd. Niet leden
betalen 27,50 euro. De bus vertrekt uit Beverwijk om 17.00 uur
en vanaf de parkeerplaats voor

het Telstar stadion om 17.20 uur.
Maak gebruik van deze busreis en steun Telstar in de strijd
om de punten op de Vijverberg!
Aanmelden kan door een mail
te sturen naar infosvtelstar@
gmail.com of door je aan te melden bij één van de bestuursleden van de SV bij thuiswedstrijden. Ook kan je je aanmelden
bij Telstar zelf op het secretariaat op werkdagen tussen 9.00
en 17.00 uur.
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Exclusief interview met Hans Klok

Roaring twenties, variété, magie en
romantiek in show The New Houdini
Regio – Hans Klok is wereldberoemd: de sympathieke illusionist trekt met zijn spectaculaire
shows een miljoenenpubliek. Zoals in Azië en Europa. En in Las
Vegas in de Verenigde Staten met
Pamela Anderson aan zijn zijde.
Hans weet werkelijk iedereen met
zijn shows te imponeren. Op 9 en
10 oktober treedt Hans Klok op
met zijn magical theatershow The
New Houdini in Stadsschouwburg
Velsen. Tijd voor exclusief interview.
,,Mijn show The new Houdini is een
eerbetoon aan de legendarische goochelaar Houdini, die zijn hoogtijdagen
in de jaren 20 had”, legt Hans Klok
uit. ,,Geboren als de Hongaars joodse Erich Weiss, raakte hij reeds op
jonge leeftijd in de ban van de Franse goochelaar Robert Houdin, waaraan Houdini zijn naam ontleende. Hij
nam Harry als voornaam aan. Houdini was niet te evenaren: zijn truc
waar hij geboeid wordt in een watertank en zichzelf bevrijdt is wereldberoemd. Rond Houdini hangt een mysterie. Toen ik nog kind was, vertelde
mijn opa al over hem en dan zat ik
een en al oor gefascineerd naar hem
te luisteren. Houdini leefde apart van
zijn vrouw en voerde zijn hele leven
een strijd tegen het occultisme. Hij
maakte er een sport van om bedriegers te ontmaskeren. Hij is echter zijn
hele leven op zoek geweest naar het
‘echte medium’ om contact met zijn
overleden moeder te verkrijgen. Dat
heeft hij echter nooit kunnen vinden.
De entourage van mijn nieuwe show
ademt deze ‘roaring twenties’ aan alle kanten uit: het decor is in die sfeer
van de romantiek en is bedacht door
Jan Aarntzen.’’
,,Het is een theatershow die bol staat
van wereldacts, magie, circus en variété met een verhaal. Een spektakel over mijn leven en Houdini in een
thema van de jaren twintig. Ik ben altijd geboeid geweest door de jaren
twintig en de sterren uit de cinema.
Hollywood leeft in een eigen wereld
en deze heeft mij altijd aangesproken. Denk aan bijvoorbeeld een actrice als Mae West met haar legendarische oneliners als: ‘Is that a gun
or are you just happy to see me?’ Geweldig! Of Bette Davis en Marlene
Dietrich: het zijn stuk voor stuk diva’s
van het witte doek. Maar ook Charlie
Chaplin, bewonder ik. Man, wat was
dat een virtuoze rasartiest. Zijn broer,
Sydney Chaplin, woonde overigens in
Heemstede. Als het kon zou ik een diner organiseren, waarbij ik aan tafel
kon zitten met al mijn helden. Daarbij zou ik zeker Chaplin, Mae West,
Bette Davis, Houdini en Alfred Hitchcock uitnodigen en met hen in gesprek gaan. Ook de illusionist Blackstone mag niet ontbreken. Die man
was een levende legende. Blackstone had een truc met een brandende

gloeilamp die de zaal in zweeft. Ik ben
de enige illusionist die deze truc van
hem heeft geërfd.’’
,,Ik moet voor mijn shows een behoorlijk uithoudingsvermogen hebben: ze eisen veel lichamelijke inspanning. Alle acts zijn moeilijk,
maar het moeilijkst zijn de acts met
de snelle verwisselingen. Het poppetje Hans Klok is een alter ego geworden. Ik ben als kind al begonnen met
goochelen. Mijn vader heeft me altijd gestimuleerd en gesteund in wat
ik doe. Hij was een podiumondernemer, een idealist. Hij leerde mij groot
te denken. Ik was 32 toen mijn vader
op 61-jarige leeftijd plotseling overleed. Dat was een grote schok. Ik mis
zijn wilskracht, zijn positieve energie.
Hij liet mij inzien dingen juist te doen,
door te gaan. Ook als ik dreigde het
bijltje erbij neer te gooien. Ik kon altijd van alles met hem delen. Hij heeft
me gemaakt waar ik nu sta en daar
ben ik hem zo dankbaar voor. Ik mis
hem nog iedere dag, maar ik heb hem
wel voor 100 jaar gehad.’’
,,Ik was 22 jaar toen ik door Joop van
den Ende gevraagd werd een goochel-act te doen in de André van
Duin Revue. Ik was daar ook een act,
een variéténummer. Zo brak ik uiteindelijk door met mijn goochelacts
in verschillende TV-shows. Mijn stijl
is afgeleid van het duo Siegfried en
Roy uit Las Vegas. Voor mij was het
een jongensdroom die uitkwam toen
ik zelf in 2007 mijn eigen show had in
Las Vegas. Ik had toen Pamela Anderson als mijn assistente: zij is een ontzettend leuke en toegankelijke vrouw
en een goede vriendin van mij geworden. Echt een topvrouw en zeer professioneel. Las Vegas is een bijzondere wereld waarin ik mij erg thuis voel.
De sfeer daar heeft gewoon iets magisch. Op een keer was ik in de pauze even een sigaretje aan het roken in
de kleedkamer achter. Er kwam toen
een jonge vrouw bij me zitten om ook
een sigaretje te roken. Ik had geen
idee wie dat was, maar ik had een
gezellig gesprek met haar. Zij vertelde dat ze als zangeres aan het doorbreken was. Later op die avond bleek
dat het om Amy Winehouse ging. Je
leert in zo’n showwereld ook de persoonlijke kanten van artiesten kennen. Ik houd zielsveel van mijn vak,
het inspireert me telkens om door te
gaan en te vernieuwen. Maar ik houd
ook van acteren en zingen. Dat past
goed in mijn theatershows. En daar is
The New Houdini een perfect voorbeeld van.’’
Hans Klok speelt zijn theatershow
The New Houdini op 9 en 10 oktober
in Stadsschouwburg Velsen. Kijk voor
kaarten en informatie op www.stadsschouwburgvelsen.nl. Meer informatie over Hans Klok op www.stardusttheatre.com. (tekst: Bart Jonker, foto’s: Govert de Roos en Roy Beusker)
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Verlichting Velserbroek
defect door blikseminslag
Afgelopen vrijdag heeft een blikseminslag een lichtmast aan de
oprit N208 in Velserbroek getroffen.

Daarbij is de hoofdkabel op het industrieterrein Broekerwerf vernield.
Dit natuurverschijnsel heeft ervoor

gezorgd dat gevestigde bedrijven
daar (Zadelmakerstraat en omstreken) zonder openbare verlichting
zitten.
De reparaties zijn in volle gang. Onderdelen zijn besteld. De gemeente
doet er alles aan om het ongemak zo
snel mogelijk te verhelpen.

Uitreiking JeugdSportPas
Wethouder Annette Baerveldt heeft maandag de eerste brochure over de
JeugdSportPas uitgereikt aan de leerlingen van groep 4 van basisschool De
Vliegende Hollander in IJmuiden. Deze zogeheten JSP is voor het achtste
seizoen gestart in Velsen. Leerlingen van groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs kunnen inschrijven via www.jeugdsportpas.nl. (foto: Ko van Leeuwen)

Nieuwe zeesluis
weer een stap dichterbij
Het ziet ernaar uit dat de sluizen
van IJmuiden legendarisch zullen blijven. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland stellen Provinciale Staten
voor om €56,76 miljoen beschikbaar te stellen voor de nieuwe
zeesluis. Meer sluiscapaciteit betekent betere bereikbaarheid van
de havens in het Noordzeekanaalgebied voor grote zeeschepen
en daardoor economische groei
van de regio. De zeesluis is naar
verwachting in 2019 beschikbaar
voor de scheepvaart.

De huidige Noordersluis dateert uit
1929 en is technisch gezien op termijn aan vervanging toe. Om de
schaalvergroting in de scheepvaart
op te vangen en met het oog op de internationale concurrentiepositie is
vervanging van de zeesluis zeer wenselijk. De zeesluis levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid
van de bedrijven in het Noordzeeka-

naalgebied en het Europese achterland. Daarnaast stelt het college van
Gedeputeerde Staten van NoordHolland het Provinciaal Inpassingsplan Zeetoegang IJmond voor. Dit
plan maakt de aanleg van de nieuwe sluis en andere ingrepen mogelijk. Zoals de aanpassing van de vaarweg en de wijziging van de primaire
waterkering. Er zijn 12 zienswijzen
ingediend waarvan één is overgenomen. Het betreft de roeivereniging
die te dicht op de nieuwe sluis komt
te zitten. De roeivereniging wordt in
overleg verplaatst. Provinciale Staten gaan 22 september 2014 een
besluit over het Provinciale Inpassingsplan nemen.
In het project Zeetoegang IJmond
werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met de gemeente Amsterdam, het Havenbedrijf Amsterdam NV, de gemeente
Velsen en de provincie Noord-Holland. (foto: Rijkswaterstaat)

Verkeersmaatregelen
Havenfestival IJmuiden
Op zaterdag 30 augustus is
het Havenfestival IJmuiden. De
Trawlerkade wordt langs de Vissershaven van IJmuiden omgetoverd tot festivalterrein. De haven
ligt vol met prachtige schepen,
terwijl er op de wal diverse optredens zijn. Voor het volledige
programma zie: www.havenfestivalijmuiden.nl . Deze wordt ook
uitgedeeld bij de infostand aan
het begin van de Trawlerkade.

Verkeersmaatregelen
Voor de veiligheid van wandelend
en fietsend publiek en voor de juiste toestroom van automobilisten
zijn een aantal verkeersmaatregelen getroffen. Op belangrijke punten staan verkeersregelaars. Parkeren is mogelijk in het Middenhavengebied.
Afsluiting Trawlerkade
De hele Trawlerkade wordt afgesloten voor autoverkeer. Hetzelfde geldt voor alle zijstraten van de
Trawlerkade. Vanaf donderdag 28
augustus worden de diverse podia
opgebouwd op de Trawlerkade. De
organisatie dringt erop aan om hier
alleen voor korte tijd te parkeren.

De afsluitingen en verkeersmaatregelen zijn van kracht op
zaterdag 30 augustus van 11.00
tot 24.00 uur.
Extra informatie voor bedrijven
rond Trawlerkade en Halkade
Bedrijven en bewoners die op 30 augustus toch het evenementengebied
willen bereiken (bestemmingsverkeer), kunnen per mail een ontheffing aanvragen bij de organisatie, info@havenfestivalijmuiden.nl.
Fietsen
Het evenemententerrein is niet toegankelijk voor (brom)fietsers, behalve de ontheffingshouders. Een bewaakte fietsenstalling is te vinden
aan het begin van de Trawlerkade bij
het kantoor van de KNRM.
Openbaar vervoer
Buslijn 74 vanuit Heemskerk en
Beverwijk (via Pontplein, De Noostraat, Lange Nieuwstraat, Marktplein, Kennemerlaan en Oud-IJmuiden) heeft een halte op de Dokweg.
Vanaf hier is het festivalterrein binnen 2 minuten lopend te bereiken.
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Wijkteams in wijkmobiel
Vindt u uw wijk schoon, heel, veilig en sociaal? Woont u er prettig?
Dat wil het wijkteam graag weten en daarom komen ze met een
wijkmobiel naar u toe. Op donderdag 4 september is Velserbroek
aan de beurt.

In een wijkteam zitten politie, stichting Welzijn, jongerenwerkers, wijkplatforms, woningcorporaties en de
gemeente. Zij zetten zich in om alle
wijken van Velsen leefbaar te houden en horen uw suggesties graag.
Met al uw opmerkingen, vragen en
ideeën over de leefbaarheid in de
wijk kunt u bij hen terecht. U krijgt
er een kopje koffie of thee bij.

tiemanager gemeente Velsen, telefoon 0255-567369.

Het wijkteam komt naar u toe op 4 september!
De wijkmobiel
De gemeente Velsen heeft zes wijkteams voor de tien wijken in de gemeente. In deze wijkteams zijn
politie, gemeente, stichting Welzijn, jongerenwerkers, Socius, wijkplatforms en de woningcorporaties
vertegenwoordigd. Met de wijkmobiel willen de wijkteams letterlijk naar u toe komen om met u te
praten over de leefbaarheid in de wijk en of het er schoon, heel, veilig en sociaal is.

Wat?
In de wijkmobiel kunt u informatie vinden en vragen stellen over inbraakpreventie, groenadoptie en
wijkinitiatieven, maar ook over woningcorporaties en welzijnswerk. Bovendien is er in de wijkmobiel
handgereedschap (papierprikkers en schoffels) aanwezig, waarmee zowel de aanwezige
wijkteamleden als buurtbewoners de handen uit de mouwen kunnen steken. Natuurlijk is er
gelegenheid voor een praatje en een kop koffie.
U bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan onze wijkmobiel. De mobiele wagen is te
herkennen aan het opschrift Ô wijkteam in de wijkÕ . Wij ontmoeten u graag!

Waar?
De wijkmobiel komt in uw wijk te staan aan het Etta Palmplantsoen in Velserbroek.

Wanneer?
De wijkmobiel komt naar uw wijk op donderdag 4 september van 15.00 tot 17.30 uur.

Op donderdag 4 september 2014
staat het wijkmobiel van 15.00 tot
17.30 uur aan het Etta Palmplantsoen in Velserbroek. Meer informatie of vragen bij Rob Plessius, rela-

Vragen?
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Rob Plessius, relatiemanager gemeente
Velsen, tel. (0255) 567 369

Informatiebijeenkomsten

Herstel kade NAM-terrein
Vanaf september starten de herstelwerkzaamheden aan de kade
van het terrein Grote Hout (NAM
kade) in Velsen-Noord. De gemeente Velsen organiseert dinsdag 2 september 2014 een informatiebijeenkomst voor de bewoners van Velsen-Zuid. Zij worden
in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid verwacht. Inloop start
om 19.30 uur, de bijeenkomst begint om 20.00 uur. Omwonenden
uit Velsen-Noord zijn op woensdagavond 3 september 2014 welkom bij de vergadering van het
Wijkplatform Velsen-Noord in
het Wijksteunpunt Watervliet om
20.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomsten geven
wij samen met de aannemer uitleg
over de werkzaamheden en bijbehorende bouwplanning. Uiteraard

kunt u er ook uw vragen stellen. De
gemeente Velsen heeft aannemersbedrijf Ploegam van den Biggelaar
uit Kerkdriel opdracht gegeven om
de kade van het terrein Grote Hout
(NAM kade) in Velsen-Noord te vernieuwen. Een Europese aanbestedingsprocedure ging hieraan vooraf. Het gaat om een investering van
de gemeente met behulp van subsidie van de provincie. Een vernieuwde kade kan weer voor tientallen jaren goed gebruikt worden. Maar de
investering geeft ook een positieve
impuls aan de bouw en de (haven)
economie. Bij de Europese aanbesteding is bovendien de voorwaarde
van ‘social return’ gesteld. Dit betekent dat mensen binnen dit project
de mogelijkheid krijgen om werkervaring op te doen of een vak te leren.
De verwachting is dat de vernieuwde
kade in juli 2015 opgeleverd wordt.

Buurtbus rijdt nu ook
door Santpoort-Noord
Buurtbus 481 heeft zijn route uitgebreid met Santpoort-Noord.
Het gaat om ‘normaal’ openbaar
vervoer. Alleen wordt er met een
kleinere bus gereden; maximaal
acht passagiers. De bus rijdt van
OverveenBloemendaal-Santpoort-Haarlem- Noord en visa
versa. Volgens de Buurtbusvereniging, Connexxion en de Provincie Noord-Holland proﬁteren
vooral bewoners uit SantpoortNoord van de gewijzigde dienstregeling. Wethouder Annette
Baerveldt heeft vorige week het
nieuwe traject geopend.

Met de buurtbus is inmiddels bijna een jaar ervaring opgedaan. Het
kleinschalige busvervoer kwam
in de plaats van de opgeheven lijn
81. Delen van het gekozen traject
in Santpoort-Zuid hebben echter
zo weinig in- en uitstappers opgeleverd, dat nu is besloten de route enigszins naar het noorden te
verleggen. Daarbij worden station
Santpoort-Noord en de woon- en
winkelgebieden langs de Valckenhoeﬂaan, Burgemeester Weertsplantsoen, Hagelingerweg en Broekbergenlaan aangedaan.

Het uitbreiden van de route in Santpoort-Noord gaat ten koste van de
haltes op de Middenduinerweg en de
Velserhooftlaan en de lus die werd
gereden via de Alberdingk Thijmlaan, Duinlustparkweg en Van Ewijckweg. De route in BloemendaalNoord en Santpoort-Zuid gaat nu
over de Van Dalenlaan, langs station Santpoort-Zuid, via de Duinweg
of Duivelslaan en Brederoodseweg
naar station Santpoort-Noord.
In Overveen is de route door de Vrijburglaan komen te vervallen en rijdt
de buurtbus voortaan over de Willem de Zwijgerlaan (en de Dompvloedslaan) naar Bloemendaal en
verder. Op de halte Brouwerskolkweg bij het Ramplaankwartier kan
voortaan een uur eerder worden opgestapt, namelijk: om 7.09 uur. Bij
het aanpassen van de haltetijden op
de route zijn wijzigingen opgetreden
die enige minuten afwijken van de
voorgaande situatie.
Informatie over de nieuwe dienstregeling van Buurtbus 481 is te vinden
op de website www.buurtbusbloemendaalsantpoort.nl. (foto: Ko van
Leeuwen)

AntiKraakBieb weer open op nieuwe locatie
Woensdag 3 september opent de
AntiKraakBiek haar deuren op het
adres: Schoonoorstraat 6 in Velsen-Noord.
Voorheen zat deze
gratis bieb aan de Noorderlaan. De
nieuwe behuizing ligt dichter bij
het winkelcentrum. Kom snel langs
en kies uit het ruime aanbod van
detectives, kinderboeken, romans

en tijdschriften.

De AntiKraakBieb is een gratis openbare leeszaal, waarbij boeken worden
geruild. Een boek brengen, is een boek
halen. Iedereen is welkom, of je nu
wel of niet lid bent van de bibliotheek.
Heb je een bibliotheekpas? Dan kun je
bij de AntiKraakBieb in de catalogus

zoeken, een e-reader lenen en natuurlijk boeken reserveren, ophalen en inleveren. Ook kun je bij de AntiKraakBieb terecht voor leuke activiteiten
rond voorlezen en knutselen.
De AntiKraakBieb is gratis dankzij de samenwerking van de Bibliotheek Velsen, IJmond Werkt! en wo-

ningbouwcorporatie Velison Wonen.
Heb jij ook een idee of wil je vrijwilliger worden? Laat het ons weten via
info@antikraakbieb.nl of bel tijdens
de openingstijden naar 06-47185678.
Wij zijn open op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot
17.00 uur. Meer info: www.facebook.
com/Antikraakbieb
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Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen.
Hier vindt u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau
discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten via
14 0255.

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en
verordeningen te publiceren in het elektronisch
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 16
augustus tot en met 22 augustus
2014 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Rembrandtlaan 32, wijzigen bestemming zolder (17/08/2014)
w14.000368;
Engelmundusstraat 49, plaatsen 2
dakkapellen (voor- en achtergevel)
(16/08/2014) w14.000367.
Driehuis
Van den Vondellaan 29, kappen
boom (18/08/2014) w14.000371.
Santpoort-Noord

Schipbroekenweg 14, plaatsen dakkapel (18/08/2014) w14.000369;
Groenelaantje 11, legaliseren verhardingen (20/08/2014) w14.000372;
Roos en Beeklaan 4, kappen 15 bomen (21/08/2014) w14.000373;
Bosbeeklaan 2, legaliseren hoekdakkapel (22/08/2014) w14.000374.
Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 30, wijzigen zij- en voorgevel (18/08/2014)
w14.000370.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Welstand

Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.
Ontwerpbesluiten - uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. Deze aanvraag
met bijbehorende ontwerpomgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en overige bijbehorende stukken liggen met
ingang van 25 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn
deze stukken digitaal in te zien op de
website velsen.nl via het menu be-

kendmakingen/ direct naar/ meer
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze
mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerpomgevingsvergunning als de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Zienswijzen moeten worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen,
werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden).
Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255. Het betreft
het volgende ontwerpbesluit:
Santpoort-Noord
Bickerlaan ong., plaatsen tijdelijke
units w14.000118.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en
wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), dan wel langs
elektronische weg (elektronisch

formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-

gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Loggerstraat 55, veranderen gevel
(25/08/2014) w14.000278;
Trawlerkade 4, 12, 28 en 4e Havenstraat 1, vervangen gevelbeplating
(22/08/2014) w14.000296;
Zeewijkplein 2-252, wijzigen 3 gevelpuien en hoofdentree (20/08/2014)
w14.000304;
Groeneweg 71, plaatsen 6 banieren
(22/08/2014) w14.000306;

Texelstraat 43, plaatsen overkapping
(22/08/2014) w14.000307;
Oosterduinweg 17, vergroten/vernieuwen
dakkapel
(voorgevel)
(20/08/2014) w14.000325.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Sportlaan 7 0033, plaatsen dagverblijf en tuinkas (22/08/2014)
w14.000362.
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Besluiten (vervolg)
Velsen-Zuid
Kerkesingel 1, plaatsen groendrager
(25/08/2014) w14.000340.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.

wege verleend voor:
Amsterdamseweg 12H, inrichten oefenterrein t.b.v. brandoefeningen Nova College (26/08/2014)
w13.000425.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Velserbroek
Geen mededelingen.
Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:
Frans Naereboutstraat 70, plaatsen erfafscheiding (25/08/2014)
w14.000335.

Evenementen artikel 2:17 APV
30 augustus 2014, Havenfestival, Trawlerkade te IJmuiden
(25/08/2014) u14.007372;
27 september 2014, Zeeweg’s buitenfestival, parkeerplaats Zeeweg/
Tussenbeekseweg
(25/08/2014)
u14.008388.
27 september 2014, Italiaanse markt,
Winkelcentrum Velserbroek te Velserbroek, (26/08/2014) u14.007480

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning van rechts-

Aanwijzing als Rijksmonument
De minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap heeft, gelet op artikel
3 van de Monumentenwet 1988, positief beslist op het verzoek Slingerduinlaan 4 te IJmuiden aan te wijzen
als rijksmonument. De aanwijzing
betreft het aulagebouw van begraafplaats Duinhof.
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene
wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen
zes weken na de dag waarop het aangevallen besluit bekend is gemaakt,
een bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan dat het besluit heeft
genomen.
U stuurt het bezwaarschrift, onder
vermelding van ‘bezwaar’ naar: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, t.a.v. DUO, Postbus 606,
2700 ML Zoetermeer. U kunt het ook
faxen naar: 079 - 323 38 87.
De beschikking ligt bij de gemeente
Velsen van 29 augustus t/m 9 oktober 2014 ter inzage.

Aanwijzing als Rijksmonument
De minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap heeft, gelet op artikel 3 van de Monumentenwet 1988,
positief beslist op het verzoek Raadhuisstraat 20 te IJmuiden aan te wijzen als rijksmonument. De aanwijzing betreft het Raadhuis van de gemeente Velsen.
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene
wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen
zes weken na de dag waarop het aangevallen besluit bekend is gemaakt,
een bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan dat het besluit heeft
genomen.
U stuurt het bezwaarschrift, onder
vermelding van ‘bezwaar’ naar: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, t.a.v. DUO, Postbus 606,
2700 ML Zoetermeer. U kunt het ook
faxen naar: 079 - 323 38 87.
De beschikking ligt bij de gemeente
Velsen van 29 augustus t/m 9 oktober 2014 ter inzage.

Toepassing Belemmeringenwet Privaatrecht

zou een perfecte afronding zijn
van deze mooie tentoonstelling.
De tentoonstelling is te zien tot
28 september op woensdag en
vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag en zondag van 10.00
tot 17.00 uur. Entree ruïne: 3 euro. In de weekends is Joanna
Paree veelal aanwezig. Zie ook
www.joannaparee.nl.

Voetbalseizoen
VV IJmuiden van start

Velsen-Zuid - De grasvelden
liggen er alweer prachtig bij op
sportpark Schoonenberg.
VV IJmuiden is de gemeente Velsen dan ook dankbaar voor het
automatisch
beregeningssysteem die vorig jaar is aangelegd
en nu al zijn voordelen laat zien.
De selectieteams zijn alweer in
training en menig zweetdruppeltje heeft al gevloeid.
De selectie onder Fred Bisschot
en Rick van Amersfoort zijn al
weken in training en maken een
fitte en gretige indruk zodat het
vertrouwen aan het groeien is.
Ook de selectieteams van de
jeugd zijn alweer volop begonnen. Jeffrey van der Steen gaat
dit jaar met de A1 in de 1e klasse acteren en heeft er alle vertrouwen in om in de midden-

moot moeiteloos mee te draaien. De niet selectieteams zijn
deze week ook weer begonnen
met trainen. 16 augustus was de
opening van het seizoen. Twee
jeugdtrainers van Chelsea en Arsenal hebben een clinic gegeven
voor alle jeugd van de VV IJmuiden. En het enthousiasme spatte er vanaf. Na afloop hebben
beide trainers nog een toelichting gegeven aan de trainers van
IJmuiden over het hoe en waarom. Voor de mini’s staat de eerste training gepland voor 3 september. Mocht je nog een vereniging zoeken ben je welkom
bij VV IJmuiden.
Met name jongens tussen de 12
en 14 jaar en meiden van 9 tot en
met 12 jaar zijn zeer zeker welkom.

meringenwet Privaatrecht, de gedoogbeschikking van 5 augustus

bijkomende werken in de gemeente Velsen op verzoek van de

veel doeken zijn, hoewel veelkleurig en ritmisch geleed, strak
abstract. Maar ook, voor wie ze
erin wil zien, zijn er tal van doeken met gestileerde landschappen, compleet met lucht, horizon en stroken zee of land onderin. Daarin bieden de kleuren zich vaak in patronen van
toon in toon, in toetsstreken met
contrasterende tinten dicht opeen, of met subtiele overgangen
in veelkleurige sluiers. Maar altijd in een van leven zinderende
kleurhuid die lijkt te ademen en
onder het sterk wisselende licht
dat in de imposante, hoge vertrekken binnenvalt, telkens weer
van kleur lijkt te verschieten. Alleen jammer dat er tussen die tamelijk klein formaat doeken niet
enkele de hoogte in strevende,
forse werken zijn te vinden. Dat

gang van maandag 8 september 2014
voor een periode van veertien dagen
ter inzage liggen op het gemeentehuis van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Tentoonstelling in
Ruïne van Brederode

Velsen-Zuid - De grasvelden
liggen er alweer prachtig bij op
sportpark Schoonenberg.
VV IJmuiden is de gemeente Velsen dan ook dankbaar voor het
automatisch
beregeningssysteem die vorig jaar is aangelegd
en nu al zijn voordelen laat zien.
De selectieteams zijn alweer in
training en menig zweetdruppeltje heeft al gevloeid.
De selectie onder Fred Bisschot
en Rick van Amersfoort zijn al
weken in training en maken een
fitte en gretige indruk zodat het
vertrouwen aan het groeien is.
Ook de selectieteams van de
jeugd zijn alweer volop begonnen. Jeffrey van der Steen gaat
dit jaar met de A1 in de 1e klasse acteren en heeft er alle vertrouwen in om in de midden-

moot moeiteloos mee te draaien. De niet selectieteams zijn
deze week ook weer begonnen
met trainen. 16 augustus was de
opening van het seizoen. Twee
jeugdtrainers van Chelsea en Arsenal hebben een clinic gegeven
voor alle jeugd van de VV IJmuiden. En het enthousiasme spatte er vanaf. Na afloop hebben
beide trainers nog een toelichting gegeven aan de trainers van
IJmuiden over het hoe en waarom. Voor de mini’s staat de eerste training gepland voor 3 september. Mocht je nog een vereniging zoeken ben je welkom
bij VV IJmuiden.
Met name jongens tussen de 12
en 14 jaar en meiden van 9 tot en
met 12 jaar zijn zeer zeker welkom.

Santpoort-Zuid - Het snel wisselende buienweer met zijn
machtige wolkenpartijen speelt
momenteel een fascinerend spel
met het licht, in en over de Ruïne van Brederode aan de Velserenderlaan 2. Een ideaal bouwwerk om juist nu te bezoeken:
in de zon heb je een wijds uitzicht vanaf de transen en bij regen kun je dwalen door de imposante ruimtes daaronder.
En het zal wel toeval zijn dat je
juist in dit weertype, in verf, een
verstilde vertaling van dit imposante spel van licht, lucht, wind
en wolken aantreft op de meditatieve schilderijen van Joanna
Paree.
Zij exposeert tot 28 september
schilderijen in olieverf over twee
verdiepingen binnenin die ruïne. Een verstilde vertaling want

Het voornoemd besluit zal met in-

zou een perfecte afronding zijn
van deze mooie tentoonstelling.
De tentoonstelling is te zien tot
28 september op woensdag en
vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag en zondag van 10.00
tot 17.00 uur. Entree ruïne: 3 euro. In de weekends is Joanna
Paree veelal aanwezig. Zie ook
www.joannaparee.nl.

Tentoonstelling in
Ruïne van Brederode

Corporate Dienst van Rijkswaterstaat namens de Minister van Infrastructuur en Milieu ter inzage
ligt.

veel doeken zijn, hoewel veelkleurig en ritmisch geleed, strak
abstract. Maar ook, voor wie ze
erin wil zien, zijn er tal van doeken met gestileerde landschappen, compleet met lucht, horizon en stroken zee of land onderin. Daarin bieden de kleuren zich vaak in patronen van
toon in toon, in toetsstreken met
contrasterende tinten dicht opeen, of met subtiele overgangen
in veelkleurige sluiers. Maar altijd in een van leven zinderende
kleurhuid die lijkt te ademen en
onder het sterk wisselende licht
dat in de imposante, hoge vertrekken binnenvalt, telkens weer
van kleur lijkt te verschieten. Alleen jammer dat er tussen die tamelijk klein formaat doeken niet
enkele de hoogte in strevende,
forse werken zijn te vinden. Dat

2014, RWS-2014/31649 ten behoeve van de aanleg en instandhouding van de Randstad 380 kV
hoogspanningsverbinding
met
bijkomende werken in de gemeente Velsen op verzoek van de

Santpoort-Zuid - Het snel wisselende buienweer met zijn
machtige wolkenpartijen speelt
momenteel een fascinerend spel
met het licht, in en over de Ruïne van Brederode aan de Velserenderlaan 2. Een ideaal bouwwerk om juist nu te bezoeken:
in de zon heb je een wijds uitzicht vanaf de transen en bij regen kun je dwalen door de imposante ruimtes daaronder.
En het zal wel toeval zijn dat je
juist in dit weertype, in verf, een
verstilde vertaling van dit imposante spel van licht, lucht, wind
en wolken aantreft op de meditatieve schilderijen van Joanna
Paree.
Zij exposeert tot 28 september
schilderijen in olieverf over twee
verdiepingen binnenin die ruïne. Een verstilde vertaling want

De burgemeester van de gemeente Velsen verklaart dat, ingevolge artikel 4, eerste lid en artikel 2, tweede lid van de Belemmeringenwet Privaatrecht, de gedoogbeschikking van 5 augustus

Voetbalseizoen
VV IJmuiden van start

Het voornoemd besluit zal met in-

dokplein 1 te IJmuiden.

